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Indledning  
Gentofte kommune indgår i 3K-projektet ”Alle elever skal lære at lære mere” og har i de 
senere år arbejdet målrettet med at give skolernes lærere, pædagoger og ledelse et 
kompetenceløft (Danø, 2020). 
På Ordrup skole er det blevet bestemt, at konkrete udviklingsforløb skal finde sted i skolens 
dansk- og matematikfagteams, og de tilknyttede fagkoordinatorer og vejledere har fået rollen 
som procesledere og tovholdere i de respektive teams.  

I skoleåret 2019/2020 var praksismålet for udskolingens matematikfagteam ”Inspireret og 
passioneret undervisning” (Danø, 2020), hvor fokus for fagteamet ville være at arbejde med 
og implementere Undersøgende matematikundervisning i deres praksis.  

Forsker i matematikdidaktik Morten Blomhøj angiver samarbejde som essentielt for 
undersøgende matematikundervisning: Det er svært for de fleste lærere at finde tid og overskud 
til på egen hånd at udvikle og afprøve forløb - specielt hvis det ikke allerede er et element i ens 
praksis. (Blomhøj, 2016, s. 169). Han betoner, at udviklingsprojekter med fokus på at skabe 
rammer for samarbejde har vist sig at bidrage markant til udvikling af 
matematikundervisningen på skoler (Ibid).  

Fagteamets årsplan blev udarbejdet som aktioner, der havde til hensigt at skabe rammer for 
samarbejde om undersøgende matematikundervisning. Målet og hypotesen var, at den 
undersøgende tilgang til matematikken med tiden ville blive en større del af lærernes praksis.  

Omdrejningspunktet for årsplanen blev individuelle, differentierede vejledningsforløb, hvor 
jeg som den fungerende matematikvejleder skulle samarbejde med mine kollegaer om at 
skabe undersøgende forløb i deres undervisning.  
Fagteammøderne havde fokus på faglige oplæg fra enten udefrakommende oplægsholder, mig 
som matematikvejleder eller teamets lærere. Vidensdeling og professionelle, reflekterende 
dialoger havde som mål at inspirere og motivere lærerne til at tage det videre med ud i egen 
praksis.  
Sideløbende blev de individuelle vejledningsforløb samt mødernes faglige oplæg nedskrevet 
og udgivet som indlæg på en blog foranstaltet af mig som matematikvejleder. Bloggen var frit 
tilgængelig for fagteamets lærere og havde til hensigt at være et fagligt forum for 
undersøgende matematikforløb og -materialer, som lærerne kunne vende tilbage til og 
anvende direkte i deres praksis.  

Problemformulering 
Med udgangspunkt i ovenstående er formålet at undersøge, hvordan jeg som 
matematikvejleder kan skabe rammer for mit fagteam, der både udvikler lærernes 
individuelle praksis og styrker teamets indbyrdes samarbejde.: 

    
   

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling
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I forlængelse heraf er målet desuden at undersøge matematikvejlederens betydning for 
udviklingsprojektet: 

I hvilken grad har matematikvejlederen indflydelse på at skabe forandring i 
matematikfagteamet og på effekten af udviklingsprojektet? 

Metode 
Projektet tager afsæt i den handlingsrettede forskningstype Aktionsforskning, hvor sigtet er at 
udvikle og understøtte læringsprocesser og forandring i matematiklærernes praksis 
(Mottelson & Muschinsky, 2017, s. 77)  (Launsø, Rieper, & Olsen, 2017, s. 37).  

Undersøgelsens formål er at evaluere aktionerne i matematikfagteamet, som fandt sted i 
skoleåret 2019/2020. Målet for aktionerne var at kvalificere og understøtte en 
udviklingsproces mod en implementering af undersøgende matematikundervisning i 
fagteamets praksis, hvilket rejser følgende undersøgelsesspørgsmål:  

Hvilken effekt mod en implementering af undersøgende matematikundervisning i fagteamets 
praksis har aktionerne haft for matematikfagteamets lærere? 

Projektet undersøger fagteamets oplevelser og erfaringer med de fire aktioner: 

1. Individuelle vejledningsforløb med matematikvejlederen. 
2. Fagligt oplæg fra udefrakommende oplægsholder.  
3. Faglige oplæg fra matematikvejleder og kollegaer.  
4. Udgivelse af faglige indlæg på en intern blog.  

Teori  
Undersøgende matematikundervisning og traditionel undervisning 
Opgaven tager metodisk udgangspunkt i Morten Blomhøjs definition af undersøgende 
matematikundervisning. Blomhøj opsummerer sine grundprincipper for undersøgende 
matematikundervisning i følgende tre punkter: 

1. At der i et undersøgende forløb er noget, som står til undersøgelse. 
2. At der etableres faglige og pædagogiske forudsætninger for elevernes arbejde.  
3. At elevernes resultater og refleksioner kan give grundlag for opbygning af relevant fælles 

faglig viden.  

(Blomhøj, 2016, s. 156) 

Undervisningen får en naturlig tredeling, idet opgaven først skal iscenesættes (1), eleverne 
efterfølgende skal arbejde undersøgende med opgaven (2), og en afsluttende opsummering i 
klassen skal indeholde en fælles refleksion og faglig læring (3). (Ibid) 

Blomhøj skønner, ”…at elevernes undersøgende arbejde i matematik imidlertid nok snarere (er) 
undtagelsen end reglen og er primært henlagt til enkelte projektforløb i løbet af skoleåret.” (Ibid: 
153). Denne opgave undersøger blandt andet, hvad der ligger til grund herfor.  

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling
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I en traditionel matematikundervisning indgår typisk tre elementer, som skaber en didaktisk 
kontrakt, hvor der er en effektiv organisering af undervisningen (Ibid: 92-93): 

1. Rettelser og evt. gennemgang af hjemmeopgaver fra forrige lektion.  
2. Præsentation af nye metoder eller nye opgaver præsenteret af læreren.  
3. Elevernes arbejde med tilhørende opgaver knyttet til den nye gennemgang.  

I en traditionel undervisning med ovenstående organisering og didaktiske kontrakt kommer 
opgavediskursen til at dominere; Hvis eleverne løser opgaverne som forventet, tages det som et 
udtryk for, at de er, hvor de skal være eller at de er godt med.” (Ibid: 94) 

En stor konsekvens af den traditionelle undervisnings didaktiske kontrakt er, ”…at elevernes 
virksomhed snarere er motiveret af at afkode samspillet med læreren i forhold til den didaktiske 
kontrakt end mod det faglige indhold i situationen.”(Ibid:96). 

 
 

Professionelle læringsfællesskaber  
Gennem de sidste tre år har matematikvejlederen sammen med fagteamet arbejdet hen mod 
at blive et etableret Professionelt Læringsfællesskab (PLF) (Albrechtsen, 2016). Thomas R. S. 
Albrechtsens definition af et PLF bygger på fem sammenhængende dimensioner og 
grundlæggende søjler: Fælles vision og værdier, Fokus på elevernes læring, Reflekterende 
dialoger, Deprivatisering af praksis samt Samarbejde. (Albrechtsen, 2016, s. 7).  

Albrecthsen konkluderer, at ”Forskningsresultater og erfaringer taler deres klare sprog: 
Opbakning i lærerkollegiet, gensidig støtte og teamarbejdet fremmer udvikling af undervisning. 
(Helmke 2013, s. 285)”. (Albrechtsen, 2016, s. 7).  

Dette er ligeledes en af de hypoteser, som efterprøves og besvares i den senere analyse: 

Denne opgave undersøger, hvorvidt aktionerne har haft effekt på fagteamets indbyrdes 
samarbejde.  Der tages derfor udgangspunkt i Albrechtsens fem søjler, som senere 
operationaliseres i undersøgelsesdesignet. 

Matematiklærerfaglighed 
I sit kapitel På vej mod udvikling af professionelle læringsfællesskaber i matematik 
(Albrechtsen, 2016, s. 125-136), henviser Rune Hansen tilsvarende til undersøgelser, der 
indikerer, at lærerens praksis ”… ofte kun vil kunne opretholdes over tid, hvis læreres 
professionelle udvikling forankres i en gruppe af lærere, der fokuserer på centrale aspekter ved 
undervisning. (Ibid: 126). 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling
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Hansen bruger begrebet Matematiklærerfaglighed, der indkredser de vigtigste elementer ved 
en matematiklærers kompetencer (Ibid: 128-131): 

- Sagslogisk kompetence, der defineres med udgangspunkt i den gældende lærerplan 
for faget, hvor viden, færdigheder og matematisk kompetence gælder.  

- Matematikdidaktiske kompetencer, der har fokus på, ”… hvordan matematiklærere 
gør et matematisk domæne tilgængeligt for elever.”(Ibid: 130). 

- Evalueringskompetence, der indbefatter, at læreren skal kunne afdække og vurdere 
elevernes matematiske kunnen.  

- Professionel selvkompetence; en metakompetence, hvor matematiklæreren 
forholder sig kritisk til sin egen professionsfaglighed.  

De fire kompetencer er centrale for matematiklærerens ageren i sin undervisning og kan 
bruges som redskab til at reflektere over egen praksis. Det er også et redskab, som 
matematikvejlederen kan tale ind i og anvende, når hun skal tilpasse sin vejledning til lærerne 
i fagteamet.  

Faglig vejledning 
Albrechtsen taler om de muligheder og udfordringer, der ligger i rollen som faglig vejleder ift. 
at fremme en deprivatisering i praksis (Ibid: 178). Han nævner bl.a. de individuelle 
vejledningsforløb som værende fordrende herfor, men også potentielt svære at igangsætte, da 
det kan være svært for lærere at bede om og modtage vejledning med henblik på udvikling af 
undervisning.  

Positioneringer i vejledningsrummet 
Både Albrechtsen, men også Eva Kragh, Vibeke Petersen og Britta Vejen nævner Ole Løws 
model for positioneringer i vejledningsrummet (Albrechtsen, 2016) (Kragh, Petersen, & Vejen, 
2013): 

 

 

I modellen definerer Ole Løw de forskellige positioner, som matematikvejlederen kan indtage 
i relation til den vejledte. Den vandrette akse definerer vejlederens position ift. vejvisning: 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling
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Matematikvejlederen kan helt til venstre tydeligt vise vejen, hvorimod der i den anden ende 
er et større behov for en fælles undersøgelse af, hvilken vej den vejledte skal finde.  
Den lodrette akse spænder mellem, hvorvidt vejlederen skal give og definere svarene for den 
vejledte, eller om matematikvejlederen skal stille spørgsmål således, at svarene udforskes, 
undersøges og findes i den vejledte selv. (Kragh, Petersen, & Vejen, 2013, s. 269) 

Modellen kan være en hjælp og et kompas, når matematikvejlederen skal rammesætte og 
forventningsafstemme forløb for sine kollegaer.  

Undersøgelsesdesign 
Operationalisering 
Undersøgelsesspørgsmålet søger effekter af de fire aktioner. Teoriafsnittets indhold og 
hypoteser vil danne grundlag for analysen, idet teorien operationaliseres og gøres målbar.  
(Mottelson & Muschinsky, 2017, s. 141).  

Dette drejer sig bl.a. om Albrechtsens Fem søjler for et Professionelt læringsfællesskab. De fem 
søjler kan hjælpe med at kategorisere og vise, hvorvidt lærerne er begyndt at samarbejde 
gennem de fire aktioner: 

1. Fælles vision og værdier: I hvilken grad har lærerne en opfattelse af, at de har fælles 
visioner og værdier i gruppen? I hvilken grad har lærerne en følelse af, at der er en 
grundlæggende opbakning og støtte fra deres kollegaer? 

2. Fokus på elevers læring: I hvilken grad er der fokus på elevernes læring både hos den 
enkelte lærer og til fagteamets møder? 

3. Reflekterende dialoger: I hvilken grad finder reflekterende dialoger sted til fagteamets 
møder og mellem fagteamets lærere?  

4. Deprivatisering af praksis: I hvilken grad deler lærerne erfaringer fra deres praksis med 
hinanden?  

5. Samarbejde: I hvilken grad finder samarbejde omkring undersøgende 
matematikundervisning sted mellem lærerne? 

Til afdækning af lærernes tilegnelse og anvendelse af den undersøgende metode, anvendes 
Morten Blomhøjs tre grundprincipper for undersøgende matematikundervisning. Den 
didaktiske kontrakt og kendetegnene ved traditionel matematikundervisning, hvor 
opgavediskursen kan blive dominerende, vurderes ligeledes væsentlige at have med som 
målbare instanser, da disse står i åbenlys kontrast til undersøgende matematikundervisning 
og derfor kan være en hindring for lærernes praktisering af den undersøgende tilgang.   

Rune Hansens fire kompetencer for matematiklærerfaglighed; Sagslogisk kompetence, 
Matematikdidaktisk kompetence, Evalueringskompetence og Professionel selvkompetence 
operationaliserer i hvilken grad og hvordan de fire kompetencer fremtræder og vægtes hos de 
enkelte lærere i fagteamet.  

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling
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Ole Løws positioneringsmodel i vejledningsrummet anvendes i analysen til at undersøge 
lærernes behov og forventninger til matematikvejlederen i de individuelle vejledningsforløb 
samt i rollen som fagkoordinator og facilitator for fagteamet.  

Metodetriangulering og forskerpositionen 
Det er både med egen forskerposition for øje samt målet om at få alle fagteamets deltagere til 
orde, at undersøgelsesdesignet udformes.  

”Den handlingsrettede forskning kræver, at forskeren har stor indsigt i studiefeltet, dets aktører 
og de organisatoriske strukturer.” (Launsø, Rieper, & Olsen, 2017, s. 38). Da jeg både var 
matematikvejleder, mødeleder og tovholder på de fire aktioner for fagteamet i skoleåret 
2019/2020, optræder jeg i dette projekt i mange andre roller end blot forskerrollen. Jeg er 
særligt opmærksom på mine blinde vinkler i min forskerposition, som vil have betydning for 
valg af undersøgelsesmetoder, så der sikres en reliabilitet og validitet af den indsamlede empiri og 
senere analyse.  

Da hensigten er at indhente informationer fra lærernes eget ståsted, bygger undersøgelsen 
fortrinsvis på interviews med lærerne, hvorfor undersøgelsen overvejende er af kvalitativ 
karakter. For yderligere at højne validiteten af undersøgelsen suppleres denne dog også af en 
spørgeskemaundersøgelse, og indsamlingen af empiri foregår således ved 
metodetriangulering.  

Kvalitativ spørgeskemaundersøgelse 
Et anonymt spørgeskema er første led i den kvalitative undersøgelse. Det kan sikre, at alle 
informanter kommer til orde og giver et samlet billede af aktørgruppens erfaringer og 
holdninger. Spørgeskemaet er bevidst anonymiseret, idet det er tilstræbt at skabe afstand til 
mig som forsker, der ligeledes har været informanternes tidligere matematikvejleder og 
tovholder for det, der evalueres på.  

Spørgeskemaet er udarbejdet med fokus på at afgrænse og tydeliggøre de temaer og aktioner, 
undersøgelsen handler om. Der spørges ind til Individuelle vejledningsforløb, Fagligt oplæg fra 
oplægsholder, Fagteamets faglige oplæg og indhold, Fagteamets blog, Faglig vejledning og 
matematikvejlederens position samt deres holdning og praktisering af Undersøgende 
matematikundervisning.  
Spørgeskemaet, som er computerbaseret og afgrænset til 21 spørgsmål for at lette 
besvarelsen for informanterne, har overvejende karakter af holdningsspørgsmål. 
Spørgsmålene har fortrinsvis et bagudrettet fokus på de afviklede aktioner, men undersøger 
ligeledes lærernes nuværende brug og fremtidige intentioner for undersøgende 
matematikundervisning i deres praksis. (Olsen, 2006) 

Spørgeskemaet anvender en skala fra 1-6, hvor 1 angiver ”Slet ikke” og 6 angiver ”I meget høj 
grad”. Den diskriminerende skala er valgt, så informanterne skal tage stilling til, om deres 
besvarelse ligger under eller over middel. Tallene fra 1-3 angiver en besvarelse under middel 
og 4-6 over middel.  

Spørgeskemaet kan tilgås i Bilag 1.   

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling
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Med anvendelse af kvantitative analysemetoder kan spørgeskemaet give et overblik over 
fagteamets holdninger. Spørgeskemaet kan også vise variationer i gruppens besvarelser og 
derigennem kvalificere de efterfølgende interviews med udvalgte lærere fra fagteamet.  

Semistrukturerede interviews 
   
      

    
   

    
 

De kvalitative forskningsinterviews er gennemført efter lærernes besvarelser af 
spørgeskemaet og søger at afdække fire læreres oplevelser og erfaringer med de fire aktioner 
for gennem analyse og tolkning at finde frem til, hvilken effekt de har haft på lærerne og 
disses praksis.  

Interviewguiden er udformet efter spørgeskemaundersøgelsen, idet afvigelser og vigtige 
pointer fra spørgeskemaets empiri er indtænkt i guidens opbygning af emner og spørgsmål. 

Interviewguiden er bygget op omkring følgende emner i nævnte rækkefølge: Individuelle 
vejledningsforløb, Fagligt oplæg fra oplægsholder, Faglige oplæg og indhold på fagteammøder, 
Matematikvejlederen samt Undersøgende matematikundervisning. Interviewguidens åbne 
spørgsmål har til hensigt at åbne op for spontane og umiddelbare beskriver for efterfølgende 
at følge op med mere direkte spørgsmål.  

Interviewguiden kan tilgås i Bilag 2.  

Analyse af spørgeskema 
Spørgeskemaundersøgelsen har til hensigt at skabe et overordnet billede af fagteamets 
holdninger til de afviklede aktioner. I analysen er datasættet fra spørgeskemaerne inddelt i 
følgende kategorier; Individuelle vejledningsforløb, Fagteamets faglige oplæg og aktioner, 
Oplæg fra anden oplægsholder, Faglig vejledning og matematikvejlederens position samt 
Generelle holdninger og praktisering af undersøgende matematikundervisning. Hensigten er at 
komme i dybden i hver kategori for at afdække effekter, pointer og afvigelser i lærernes 
besvarelser. 

Spørgeskemaet rummer 8 besvarelser og har en svarprocent på 100, da alle otte lærere i 
fagteamet har deltaget. Besvarelserne kan tilgås i Bilag 3.  

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling

Den anden og primære metode i undersøgelsesdesignet består i fire semistrukturerede 
interviews (Kvale, 2003). Interviewene er gennemført af mig, hvorfor den forudgående 
briefing har haft til formål at tilvejebringe en tryg og transparent ramme og kontekst for 
interviewet med henblik på i størst mulig grad at sikre, at informanterne tør svare reelt, 
uddybende og kritisk på spørgsmål omhandlende aktioner, jeg har været tovholder for. 
(Kvale, 2003, s. 132).
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Individuelle vejledningsforløb 
Syv ud af otte lærere har deltaget i ét eller flere individuelle vejledningsforløb. I alt er der 
foretaget 16 individuelle vejledningsforløb, hvoraf Cykler med gear1 og Hvor langt kører 
bilen?2 repræsenteres flest gange.  

Seks lærere vurderer, at der i meget høj grad (6) har været tydelighed omkring rammen for de 
individuelle vejledningsforløb, imens én lærer vurderer det til 5. Alle lærere vurderer, at 
forløbene har været tilpasset dem og deres behov i meget høj grad (6).  

På baggrund heraf vurderes det, at samtlige lærere har følt, at vejledningsforløbene har været 
tilpasset deres behov og har været tydelige og forudsigelige.  

I forhold til spørgsmål 4 (I hvilken grad har de individuelle vejledningsforløb fået dig til at 
reflektere over din egen undervisningspraksis?) svarer alle lærere over middel, og alle svarer ja 
til, at de individuelle forløb har givet mening for dem ift. at udvikle deres praksis (Se 
spørgsmål 5).  
Lærernes begrundelser bygger bl.a. på, at de individuelle vejledningsforløb giver dem lyst til 
at arbejde med undersøgende matematik. Én lærer vægter indholdet: Ja, for det er 
forløb/opgaver, der ligger op til undersøgende matematik. En anden lærer lægger vægt på 
forløbenes struktur: Det har især hjulpet mig til strukturen af hvordan jeg kan opbygge et 
forløb med undersøgende matematikopgaver. 

En lærer udtrykker, at det forberedelsesmæssigt kan være svært at gå til og nævner, at det 
kræver en del forberedelse at skulle ændre sin praksis, så der kan skabes plads til 
undersøgende matematikundervisning: Det har været med til at inspirere til andre 
indgangsvinkler til matematikfaget. Jeg kunne dog godt tænke mig, at det kunne være lidt 
nemmere at gå til forberedelsesmæssigt. Det kræver en del forberedelse at ændre praksis, så man 
får den undersøgende matematik ind i undervisningen. Ovenstående indikerer, at læreren 
oplever de individuelle vejledningsforløb meningsfulde men også svære at implementere 
efterfølgende i egen undervisning.  

En anden lærer giver udtryk for, at der er sket en ændring i hans praksis: Nu er han optaget af 
at motivere eleverne på en anden måde og skabe opgaver, der gør, at eleverne tør undersøge 
og anvende matematikken på et andet plan: … Det har flyttet et fokus i undervisningen, hvor jeg 
er blevet mere optaget af, hvordan vi gennem opgaver med større frihedsgrader kan motivere og 
understøtte eleverne til at turde anvende matematikken som et undersøgende og skabende fag. 

Samlet set peger ovenstående på, at de individuelle vejledningsforløb har haft en positiv effekt 
på alle lærere. Lærerne udtrykker på forskellig vis, at forløbenes indhold motiverer og giver 
mening i deres praksis. Samtidig indikerer lærernes besvarelser, at undervisningens form og 
rammesætning er forskellig fra deres daglige praksis, hvilket kan indikere, at lærerne kan 
være tilbøjelige til en mere traditionel matematikundervisning i deres daglige praksis, hvor 

 
1 Forløbet kan findes som indlæg på fagteamets interne blog.  
 
2 Forløbet kan findes som indlæg på fagteamets interne blog.  

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling
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form og didaktisk kontrakt er en anden. De giver samtidig udtryk for, at den undersøgende 
matematikundervisning kan udfordre og udvikle dem positivt på deres matematikdidaktiske 
kompetence, hvilket kalder på en videre undersøgelse af lærernes matematikfaglighed og 
undervisningsform.  

Fagligt oplæg med ekstern underviser 
Syv lærere deltog i workshoppen om undersøgende matematikundervisning, som bestod i et 
oplæg afholdt af en ekstern underviser.  På spørgsmål 7 (I hvilken grad følte du, at det var 
meningsfuldt for dig?) svarer lærerne i gennemsnit 4, 57 og altså over middel med en 
spredning fra 2 til 6.   
På spørgsmål 8 (I hvilken grad blev du inspireret til at videretænke og videreudvikle din egen 
praksis?) svarer lærerne også over middel med et gennemsnit på 4,42 og en spredning fra 2 til 6.  
I besvarelsen opleves en større variation, hvor 5/7 lærere oplevede oplægget som 
meningsfuldt, mens 2/7 af gruppens lærere ligger under middel.  

Ovenstående besvarelser angiver, at aktionen havde en varieret effekt på lærerne, og de 
mulige årsager hertil undersøges nærmere i den kvalitative analyse af interviewene  

Fagteamets faglige oplæg og indhold 
Interne faglige oplæg 
I modsætning er alle lærere enige om, at de faglige oplæg fra kollegaer og matematikvejleder 
havde en positiv effekt.  

På spørgsmålene vedrørende disse faglige oplæg svarer alle otte lærere ja til, at det har gjort 
dem klogere på området. Nogle lærere udtrykker, at det har givet dem andre perspektiver på 
matematikundervisningen: Ja. Det har det fordi det har åbnet en ny side af matematikken - 
måske gjorde jeg det allerede i forvejen, men dette har gjort det mere tydeligt og "opsat". En 
anden lærer skriver: Ja. Jeg har virkelig fået en øjenåbner for, hvad det kan gøre for de elever, 
som til tider synes at matematikken er svær. Det er super til undervisningsdifferentiering. 

Nogle lærere føler, at de faglige oplæg har givet dem inspiration til planlægning af egen 
undervisning. En lærer lægger vægt på vidensdelingen med kollegaerne: Ja (…) Samtidig er jeg 
igennem vidensdeling med kollegaer blevet bevidst om at det skaber en større lyst og dermed 
frigiver tid til selv at ville vigtiggøre den undersøgende matematik i ens planlægning. En anden 
lærer nævner også samarbejde med kollegaer som en vigtig del af hans planlægning: Ja, 
sparring og vidensdeling, er en stor del af min planlægning for UV (Undersøgende 
matematikundervisning). 

To lærere fortæller, at de faglige oplæg og tilknyttede diskussioner i fagteamet inspirerer: 
Gennem oplæg og diskussioner i teamet er jeg blevet inspireret til at lave egne forløb.  

Ovenstående vidner om, at de interne faglige oplæg havde en positiv effekt på alle lærerne. 
Særligt var det den matematikdidaktiske kompetence, der blev udfordret hos lærerne og fik 
dem til at reflektere og tage indholdet med videre i deres egen planlægning og udførelse i 
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praksis. Yderligere vægter lærerne vidensdeling og faglig sparring som positive ting, de 
faglige oplæg medførte.  

Fagteammødernes indhold  
Når lærerne spørges ind til mødernes indhold og oplæg, og om det har givet dem mulighed for 
at tale om og udforske deres egen praksis, svarer størstedelen ja: Jeg synes fagteammøderne 
var et godt forum til at diskutere egne ideer, med muligheden for at videreudvikle dem. En 
anden skriver: Ja, man kan lufte sine tanker og frustrationer. En tredje lærer uddyber: Jeg 
kunne rigtig godt tænke mig at fagteammøderne hovedsageligt gik ud på at lære fra hinandens 
praksis og en del mindre teori. Hverdagen (er) forberedelsesmæssigt presset, så jo mere man kan 
lære af og spare med sine kollegaer jo bedre. 

Muligheden for at dele egne idéer, tanker og erfaringer fra praksis med sine kollegaer har 
været noget af det, der værdsættes højest hos lærerne.  
Med et professionelt læringsfællesskab for øje kan ovenstående bekræfte, at lærerne mener, 
at fagteamet er et sted, hvor man til møderne har reflekterende dialoger om praksis, har et 
fælles fokus på elevernes læring og ser det meningsfuldt og givende, at man deler sine 
praksiserfaringer med hinanden.  

En lærer savner, at samtalerne i fagteamet går dybere og bliver mere didaktisk udviklende 
frem for driftsmæssigt orienterede: … her har jeg nok savnet et fagteam, hvor det er ok at 
udfordre hinanden og hvor ingen spørgsmål er for store. Så jeg har oplevet at der er forsøgt at 
opnå refleksioner omkring emnerne, men hurtigt har bevæget sig over i den mere driftsmæssige 
karakter end den didaktisk udviklende måde. 

Ovenstående viser, at lærerne har forskellige behov, når det kommer til samtalens dybde af de 
didaktiske refleksioner og kendskab til den teoretiske baggrund. Hvor én lærer er mere rettet 
mod at skabe sammenhæng og kobling mellem den matematikdidaktiske- og den sagslogiske 
kompetence, er dette ikke et behov for en af de andre lærere.     

Matematikblog  
Seks ud af otte lærere har gjort brug af bloggen. En lærer nævner et specifikt forløb, som 
vedkommende anvender, og en anden har brugt den som inspiration til egen praksis.  
En tredje lærer skriver: Ja men for lidt i forhold til hvad jeg ønskede at gøre. Jeg har til gengæld 
oplevet at bloggen har haft den betydning at jeg har kunnet henvende mig om de konkrete forløb 
til kollegaer, der havde besøgt bloggen og dermed havde den nødvendige viden. Så den virkede 
som en måde hvorved viden blev spredt og uddelegeret. 
Det viser, at bloggen kan skabe sparring og kommunikation i gruppen, efter at bloggens 
indhold er blevet drøftet på fagteammøderne. Det virker til, at bloggen kan skabe samarbejde 
og kommunikation mellem lærerne i deres daglige praksis og ikke kun til de fastlagte møder. 
Bloggen kan således gå ind og blive en katalysator for vidensdeling mellem lærerne uden for 
matematikvejlederens regi.   

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling
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Faglig vejledning og matematikvejlederens position 
På spørgsmål 15 (I hvilken grad har matematikvejlederen spurgt ind til jeres tanker og behov ift. 
at skulle arbejde med den undersøgende matematikundervisning?) svarer lærerne i gennemsnit 
5,1.  

I spørgeskemaet spørges også ind til, i hvilken grad matematikvejlederen har skabt rum for 
læreren til at arbejde på forskellige måder med den undersøgende tilgang. Syv lærere svarer 6 
og én lærer 5. Der er således en oplevelse af, at der i meget høj grad er mulighed for at kunne 
arbejde med det på forskellige måder. Ligeledes oplever syv lærere, at de i meget høj grad 
oplever at blive forstået og anerkendt i deres praksis af matematikvejlederen. Den sidste 
lærer scorer 5 og ligger således også oppe i den øvre gruppe.  
 
Dette peger på, at lærerne har været tilfredse med etableringen af rammen for fagteamet, 
hvor matematikvejlederen har forsøgt at skabe rum for at kunne tilgå den undersøgende 
undervisning på forskellige måder og haft fokus på, at fagteamet følte sig mødt, forstået og 
anerkendt.  

Alle lærere synes i meget høj grad, at matematikvejlederen besad den nødvendige viden til at 
kunne vejlede og formidle undersøgende matematikundervisning. Fagteamet anerkender 
matematikvejlederen som en form for rådgiver og ekspert og har tillid til det, hun 
præsenterer for dem.  

Med udgangspunkt heri er der i interviewene spurgt ind til lærernes forventninger og behov i 
forhold til matematikvejlederens positionering.  

Undersøgende matematikundervisning 
Lærerne oplever den undersøgende matematikundervisning værende relevant at kende og 
praktisere og svarer gennemsnitligt 5,5 på dette spørgsmål.  

Adspurgt om de kunne forestille sig at undervisningsformen blev en del af deres praksis, 
svarer alle otte lærere ja. En lærer vægter muligheden for at variere sin undervisning og for at 
motivere flere elever: Ja sagtens, da det kan give flere elever lyst og mod på faget matematik 
samt at det skaber en varieret undervisning. 
En anden praktiserer den allerede, men savner mere sparring og samarbejde med sine 
kollegaer: Ja og det er den allerede. Men savner nogle gange at der er andre lærere der vil 
samarbejde om at skabe flere idéer til undersøgende matematikopgaver. 

Nuværende status 
Alle lærere svarer, at de på nuværende tidspunkt praktiserer en eller anden form for 
undersøgende matematikundervisning. Nogle lærere har taget den overordnede tankegang til 
sig:  Ja, men ikke som et konkret forløb, men et forsøg på en undersøgende tilgang til faget i 
mange forskellige discipliner.  
Andre lærere genbruger eller anvender forløb, der er blevet præsenteret på 
fagteamsmøderne: Ja jeg er selv begyndt at anvende grublere og skal genbesøge 
primtalsfaktorisering med centicubes. Derudover er jeg i gang med matematik i København, der 
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ligeledes har noget undersøgende matematik i opgaverne. 
Flere lærere videreudvikler opgaver fra bogsystemer og portaler, eller også udvikler de hele 
forløb selv. En lærer skriver: Vi har om rummelige figurer og kigger blandt andet på en fodbold.  
En anden lærer har implementeret undersøgende matematikundervisning på flere planer og 
jonglerer med det i både evaluering af forløb og i forbindelse med tværgående undervisning 
mellem matematik og fysik: Jeg anvender undersøgende matematikundervisning i min praksis 
med jævne mellemrum, enten som en fordybelsesopgave i forbindelse med et forløb, eller som 
opstart til et forløb. Jeg har ingen forløb i gang på nuværende tidspunkt, men leger med en tanke 
om at kombinere matematik med fysik i arbejdet med rumlige figurer, hvor eleverne skal 
undersøge volumen af en dåsesodavand matematik og eksperimentelt. 

Af empirien ses overordnet, at alle lærere i større eller mindre grad praktiserer en form for 
undersøgende tilgang til deres undervisning og således har taget grundprincipperne til sig og 
integreret og tilpasset dem til deres praksis. Empirien viser også, at lærerne er gået mange 
forskellige veje, og at alle ser sig selv praktisere en undersøgende matematikundervisning i ét 
eller andet omfang.  

Delkonklusion 
Spørgeskemaundersøgelsen vidner om, at de individuelle vejledningsforløb har skabt en 
positiv effekt for alle lærere. Dog virker det også til, at lærerne finder den undersøgende form 
svær, forberedelsestung og anderledes ift. deres egen normale praksis.  
I analysen stilles der spørgsmål til, hvorvidt lærernes normale praksis kan læne sig op ad en 
mere traditionel form for matematikundervisning, som kan være svær at løsrive sig fra.  

Oplægget med en ekstern oplægsholder havde en varieret effekt i lærergruppen. Oplæg fra 
kollegaer og matematikvejleder havde omvendt en meget positiv effekt på lærergruppen, da 
alle kunne se en mening og et udbytte af den, som de kunne bruge i deres egen praksis.  

Analysen viser, at lærerne har forskellige behov, når det kommer til deres matematikfaglighed 
i mødet med undersøgende matematikundervisning. Alle har et særligt fokus på den 
matematikdidaktiske kompetence, men nogle lærere giver udtryk for, at de har et større 
behov for at få koblet den sagslogiske kompetence på.  

Analysens afsluttende del indikerer en meget positiv effekt af aktionerne. Alle lærere 
praktiserer i én eller anden grad undersøgende matematikundervisning i deres praksis. I 
interviewene er lærernes nuværende praktisering af undersøgende matematik søgt nuanceret 
ved at spørge mere dybdegående ind til deres konkrete praksis.  

Analyse og diskussion af interviews 
Spørgeskemaets analyse påpeger behovet for et dybere indblik i lærernes holdninger og 
erfaringer med de fire aktioner og er derfor indtænkt i interviewguiden, hvis hensigt er at 
uddybe pointer og afvigelser samt be- eller afkræfte hypoteser fra spørgeskema-analysen.  

Analysen af de fire interviews arbejder videre med spørgeskemaernes kategorier og har til 
hensigt at måle effekten af de fire aktioner, finde vigtige pointer og afvigelser samt undersøge 
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aktioners indbyrdes sammenhæng. En delvis transskription af de fire interviews kan tilgås i 
Bilag 4.  

Individuelle vejledningsforløb udfordrer lærerne 
Spørgeskema-analysen viser, at lærerne generelt er positive over for de individuelle 
vejledningsforløb, som de synes giver mening for dem og deres praksis. Hensigten med de fire 
interviews er blandt andet at finde frem til, hvad lærerne finder meningsfuldt og hvorfor.  

Lærer 1 fortæller: Der var specielt nogle drenge, der kom i spil og syntes, at matematikken 
pludselig var spændende på en anden måde og havde en tilgang, der var lidt anderledes end det, 
de var vant til. … Drengene havde behov for at komme væk fra røv-til-sæde-undervisningen, og 
det kom de med det her undersøgende matematik.  
Lærer 2 pointerer tilsvarende: … jeg oplevede at det var givende ift., at den didaktiske ramme 
var anderledes end det, jeg var vant til at stå i. … Det var meget interessant at se, at den 
undersøgende dimension skabte en grobund for, at der ikke var så meget rigtig/forkert. 
Lærer 3 udtrykker: Det gjorde det nemmere at gå til for mig som lærer - og det gav mig også en 
anden indgangsvinkel til tingene i stedet for den måde, som jeg plejer at gøre det på.  

Lærerne er særligt opmærksomme på deres matematikdidaktiske kompetencer, som de 
mener kommer i spil på en anden måde med den undersøgende matematik. Den ene hæfter 
sig ved en drengegruppe i sin klasse, der aktiveres og motiveres på anden vis end i sin egen 
normale ”røv-til-sæde”-undervisning. De to andre lærere fortæller, at det særligt var et brud 
med den normale undervisningsramme, som gav mening for dem. Ovenstående antyder, at 
alle tre lærere benytter sig af en mere traditionel form for undervisning, hvor 
opgavediskursen kan dominere, idet endemålet ofte er et ”rigtig/forkert-facit”. Det virker 
også til, at alle tre lærere ser vejledningsforløbene som et kærkomment element, der kan 
udfordre deres normale praksis på en positiv måde.  

Lærer 4 adskiller sig fra de tre øvrige lærere og fortæller, at hun grundlæggende synes, at de 
undersøgende forløb var en svær form at praktisere, og hvor hun følte, at hun mistede 
kontrollen: Jeg er meget usikker på de løse rammer i matematik. Jeg føler klart, at jeg lykkes 
bedst i den mere traditionelle måde at undervise på. Jeg tror, jeg er nervøs for, at de ikke får det 
ud af det, som de kunne have fået ud af det, hvis jeg lavede tavleundervisning f.eks. 

Lærer 4 har svært ved at se, hvordan den undersøgende matematikundervisning skulle give 
mening i hendes undervisningspraksis. Lærer 4 taler ind i sin didaktiske kompetence samt 
evalueringskompetence og vurderer, at hendes almindelige undervisning kan give hende 
bedre muligheder for at evaluere eleverne.  

For at individuelle vejledningsforløb skal give mening, må den vejledte se meningen i det 
indhold, der præsenteres. Hvis ikke indholdet giver en meningsfuld forstyrrelse ift. den 
praksis, lærerne står i til daglig, kan det være svært for lærerne at se et udbytte af 
vejledningsforløbene.  
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Matematikvejlederens positionering og faglige vejledning  
Spørgeskema-analysen viser, at lærerne har forskellige behov i mødet med den undersøgende 
matematikundervisning. I de fire interviews er fokus derfor på at afdække, hvilke behov 
lærerne har til matematikvejlederen i individuelle vejledningsforløb.  

For lærer 1 er det vigtigt, at matematikvejlederen positionerer sig som en ekspert, der både 
kan inspirere, rådgive og sparre: Jeg har godt kunne lide, at du kunne kaste nogle bolde op, hvor 
jeg tog glædeligt imod dem. For hvis du kom med det, så kunne det sikkert bruges til noget. Altså 
jeg tænker, at der var en faglig garanti. … Det der med at gøre tingene simple, så det kan 
anvendes i matematik på en simpel måde - altså det synes jeg, at jeg er blevet bedre til, men det 
er jeg jo kun fordi, at der er kommet en og siger ”Hey, hvorfor prøver I ikke at gøre sådan her?”.  
Lærer 1 har således særligt fokus på sin professionelle selvkompetence og ser 
matematikvejlederen som en vigtig katalysator, hvis han fortsat skal udvikle sig. 

Lærer 2 har også fokus på sin matematikdidaktiske kompetence og efterspørger en mere 
dybdegående vejledning og sparring med matematikvejlederen: Det kunne have været rart, 
hvis vi havde sat os mere ned. … hvor vi snakkede det igennem - for jeg synes, det åbnede op for 
så mange lag i, hvordan man kan strukturere i sådan en aktivitet, hvordan man agerer som 
lærer, hvordan man ikke nødvendigvis skal bryde ind eller hvordan man skal bryde ind. Lærer 2 
har et større behov for den efterfølgende samtale i et vejledningsforløb. En samtale, hvor 
forløbet kan evalueres i detaljer, og matematikvejlederen agerer sparringspartner og har en 
vis konsulterende karakter.  

Lærer 4 har et større behov for den indledende samtale forud for et forløb i sin klasse: Det 
skal være meget konkret for mig. Jeg skal have en klar køreplan for, hvad jeg skal gøre, hvis jeg 
skal gøre det selv. Eftersom lærer 4 i forvejen er usikker på undersøgende 
undervisningsmetoder, er hun meget bevidst om, hvilke behov der skal imødekommes, hvis 
nye undersøgende forløb skal etableres. Matematikvejlederen skal rådgive og skabe en 
ramme, hvor lærer 4 føler sig forberedt og klædt på, så hun føler sig sikker i, hvordan hun skal 
navigere som lærer i den undersøgende ramme.  

Lærer 3 synes, at vejledningsforløb skal give ham nye inputs, som kan have en positiv effekt 
på eleverne og som er let at genanvende: Målet for mig med forløbene var, at jeg kunne lære 
noget nyt - men også, at det gav mening for eleverne. Men for mig var det også sådan, om der var 
noget … jeg kunne genbruge efterfølgende. ... Og så rammer hverdagen så én bagefter. … Så det 
er rigtig rart, at der gennem de her individuelle vejledningsforløb er en, der holder en i hånden 
og en man kan holde en aftale med.  
Lærer 3 påpeger også matematikvejlederens vigtige rolle i at fastholde lærerne i deres 
udvikling. Matematikvejlederen skal påtage sig rollen som inspirator og tovholder, der med 
den rette forstyrrelse kan fastholde læreren i at afprøve flere ting i sin praksis efterfølgende.  

Splittede holdninger til ekstern underviser  
Spørgeskema-analysen viser en større variation i lærernes besvarelser, hvad angår oplægget 
af ekstern oplægsholder. Nogle lærere scorer oplægget tæt på minimum, hvorimod andre 
scorer det helt i top.  
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Lærer 4 er en af lærerne, der er utilfreds med oplægsholderen: Jeg synes, han talte ned til os. 
Jeg synes, han havde en vupti-kur. Der blev ikke vist den forståelse for, at man også som lærer 
føler, at man sidder i saksen med, at der er nogle helt konkrete mål, som man skal nå med sine 
elever. 
Lærer 4’s besvarelse kan tolkes som et udtryk for behovet for forståelse og anerkendelse for 
den konkrete praksis, hun befinder sig i. Oplæggets indhold lå for langt fra den virkelighed, 
som lærer 4 befinder sig i til daglig og hun følte sig ikke anerkendt og forstået.  
Lærer 4 kunne heller ikke se, hvordan oplæggets forslag til forløb kunne give eleverne de 
kompetencer, som der kræves af den endelige afgangseksamen: Han åbnede det ikke på sådan 
en måde, at jeg kunne se, at man kunne nå det samme ved at lege med nogle fliser. Man kan føle, 
at man lader eleverne i stikken til eksamen. 
  
Lærer 3 har også svært ved at se den direkte kobling til eleverne og det, de skal lære. Dog ser 
han et potentiale i oplægget, hvad angår udvikling af hans egen sagslogiske kompetence: Det 
var mere sådan rettet på os som lærere og ikke så meget på eleverne, var min opfattelse. Og jeg 
synes, det var meget sjovt at sidde og diskutere matematik, men jeg tænker sagtens at vi kunne 
have haft de andre individuelle vejledningsforløb uden ham. Han var ikke en nødvendighed for 
det. … På den anden side synes jeg også, at det var interessant at have ham ude ud fra mit eget 
synspunkt på matematik og at kunne diskutere det.  
Lærer 3 synes ikke, at oplægget i sig selv var fordrende eller nødvendig for den 
udviklingsproces, der blev igangsat sideløbende i de individuelle vejledningsforløb samt 
kollegaernes faglige oplæg.  

Lærer 2 har et andet syn på oplægget. Han synes, at det gav ham et andet perspektiv på, 
hvordan det er at være elev: Jeg synes bestemt den var meningsfuld. … Jeg synes den bar én et 
sted hen, hvor man blev opmærksom på den undersøgende matematik og hvad den også bringer 
med sig ift. et elevperspektiv. … Jeg oplevede egentlig, at jeg var elev sammen med mine 
kollegaer. Og det var meget fedt at opleve det perspektiv.  
Lærer 2 synes modsat de to andre lærere, at han kom tættere på en forståelse for sin praksis 
ud fra et elevperspektiv. Lærer 2’s behov for at bevæge sig på det sagslogiske 
kompetenceniveau for at skabe mening og udvikling på det didaktiske niveau adskiller sig 
således fra de to andre lærere.  

Det faglige oplæg med en ekstern oplægsholder deler vandene i lærergruppen. Nogle lærere 
kan se meningen i at bevæge sig på et mere teoretisk og overordnet sagslogisk plan for at 
skabe en kobling og et andet perspektiv til den undervisning, de praktiserer til daglig. Andre 
lærere føler derimod, at det faglige oplæg blev for højtravende, og at de mistede forbindelsen 
til den konkrete undervisningspraksis og derfor havde svært ved at se meningen i det.  

Interne faglige oplæg inspirerer 
Alle fire lærere udtrykker derimod begejstring for kollegaernes faglige oplæg, der 
præsenterede erfaringer med undersøgende matematik fra egen praksis.  
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Lærer 1 synes særligt de er relevante, eftersom praksiserfaringerne tager udgangspunkt i 
samme praksis som hans egen: Jeg oplevede dem relevante, og jeg oplevede dem egentlig også 
som en form for test forstået på den måde, at de havde været ude at prøve noget af og gav noget 
feedback på, hvordan det havde fungeret for dem. Og det synes jeg kunne noget, i og med at det 
ikke bare blev et oplæg, hvor ”Nu kan I gøre sådan her”, men at det rent faktisk var prøvet af på 
vores skole af nogle af vores kollegaer.  
Det er især den afprøvede del og kollegaernes evaluering og feedback, som giver en form for 
garanti og skaber motivation til at prøve det i egen praksis for lærer 1.  

Lærer 2 lægger vægt på, at de faglige oplæg havde en kobling til de sideløbende 
vejledningsforløb. De faglige oplæg kunne inspirere yderligere og forstærke den udvikling, 
som lærer 2 stod i: Det var deres erfaringer, men det var noget jeg godt kunne tage 
udgangspunkt i selv. Den ramte en vis form for forforståelse i den måde, man tænkte tingene på. 
Omkring matematikundervisningen og den undersøgende matematik, som jeg havde igangsat 
sammen med dig. Så på den måde gav det også mening, at man så nogen tage fat i nogle andre 
skabeloner, hvor nogen havde begrænset succes og andre med stor succes.  
Lærer 2 lægger ligeledes vægt på, at kollegaerne præsenterede deres erfaringer med 
forskellige forløb, hvor både gode og dårlige erfaringer blev delt i fagteamet.  

Lærer 3 synes, at de faglige forløb kunne inspirere og give input til egen praksis. For ham er 
det vigtigt, at de faglige oplæg er praksisorienterede og lette at omsætte: … Det var meget 
praksisorienteret. Og det er noget, som jeg synes er vigtigt. … hvor man kan tage stilling til, om 
det er noget min klasse ville kunne bruge. Og så bliver det meget undervisningsorienteret - og det 
synes jeg er fint. Det tror jeg egentlig alle synes er meget fint, at man lige hører, hvad hinanden 
laver. Lærer 3 vægter også vidensdelingen i fagteamet, hvor man bliver orienteret om, hvad 
ens kollegaer laver i deres praksis.  

Lærer 3 er bevidst om sin egen professionelle selvkompetence, og han lægger vægt på, at de 
faglige oplæg kan udfordre og udvikle hans matematiklærerfaglighed: Nu har jeg været lærer i 
et to-cifret antal år, og der er sikkert nogle ting, som jeg gør, fordi det plejer jeg. … Men at høre 
fra andre, hvad de gør, er måske meget fint, for lige at få rusket op i sig selv og sin egen 
tankegang. Og så har man måske også lidt flere kort at spille med, når eleverne har svært ved 
noget i emnet - at hvis man så har hørt, hvad andre kollegaer har gjort, at man så finder nye 
måder at forklare tingene på. Så det at blive klogere på det, man selv gør …  

Lærer 4 synes grundlæggende, at faglige oplæg kan inspirere og vække begejstring, men hun 
mener ikke, at det udvikler hendes praksis, da den undersøgende form kræver en 
forberedelsestid, hun ikke har: … Når jeg hører det, så tænker jeg ”Ej, hvor lyder det fedt og 
spændende.” Men jeg får ikke gjort det. Desværre - og måske er jeg for gammel og forstokket. … 
Jeg synes, det lød vildt fedt, at hun havde lavet den opgave nede i børnehaven. Det lød jo som om, 
at børnene var helt opslugt af det - og det lød virkelig, virkelig fedt. Men det kræver også bare 
meget. Og så er vi tilbage til forberedelsestiden igen.  

Lærer 4 fortæller, at hun ser hendes almindelige undervisning give gode resultater: Måske er 
jeg blevet så gammel, at jeg tænker ”Min undervisning fungerer rigtig godt.”. Jeg har nogle 
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elever, der har sagt, at de synes matematik er rigtig svært - og nu synes de, at det er nemmere. 
De klarer sig, som de skal. Lærer 4 er opmærksom på elevernes feedback og derigennem sin 
evalueringskompetence. Det kan være svært at se, hvordan lærer 4 skal kunne se mening i at 
ændre hendes praksis, hvis det hun gør nu, fungerer og kan afvikles inden for den pressede 
tidsramme.  

Matematikvejlederen rammesætter samarbejde gennem mødefacilitering, 
oplæg og blog 
Samarbejdet er vigtigt for udviklingen af undersøgende matematikundervisning i lærernes 
praksis. I de fire interviews bliver lærerne bedt om at karakterisere fagteamet med henblik på 
at få en forståelse for samarbejdet mellem lærerne.  

Lærer 1 fortæller, at fagteamet er gode til at erfaringsdele med hinanden. Han mener dog, at 
matematikvejlederen er en vigtig katalysator, hvis det skal skabe udvikling og forandring i 
praksis: Jeg synes, at vi har en rigtig god gruppe med gode matematikfolk, som er gode til at dele 
ud, når man får nogle gode ideer. Men det kræver stadig en, som du gjorde, der får skabt nogle 
ideer, som man kan arbejde videre med. At du så ikke nåede ud til alle, så gav det alligevel dem 
mod på. For da jeg gik i gang med de der grublere3, så var der også andre der tænkte, hov hvad 
gik det egentlig ud på. Og jeg ved, at nogle af dem også har taget dem og prøvet det af i deres 
undervisning her efterfølgende. Og det er det, som de også kan. For så kan de spørge mig 
bagefter om, hvordan de skal gøre.  
Lærer 1 præsenterede sine erfaringer med grublere i et oplæg på et fagteammøde. 
Efterfølgende har han oplevet, at kollegaer har kontaktet ham og afprøvet det i deres praksis. 
Han mener, at det lige præcis er det, de faglige oplæg kan; skabe muligheder for samarbejde 
og sparring mellem kollegaerne uden for fagteammødernes tidsrum.  

Lærer 2 pointerer særligt lærernes sparring, der udsprang af de faglige oplæg, som foregik på 
fagteammøderne: Men jeg synes i høj grad heller ikke, at den videre fremdrift i at lave 
undersøgende matematikundervisning kunne stå uden de drøftelser, som vi havde på 
fagteamsmøderne, hvor du også faciliterede de møder og faciliterede den fremdrift i dem.  
Lærer 1 og 2 fremhæver særligt matematikvejlederens rolle i at facilitere en ramme til 
møderne som værende en faktor, der skabte fremdrift i udviklingen.  
 
Yderligere fremhæver lærer 2 blogindlæg som et sted, hvor han kan genfinde nødvendig viden 
til at komme i gang med den undersøgende matematikundervisning igen: Når jeg skal i gang 
med det, så tænker jeg, at det primært bliver ud fra de skabeloner, som du har lagt ud og som 
man kan tilgå. Altså skabelonerne finder jeg på bloggen. Og så er der nogen af mine kollegaer, 
der også har prøvet noget af det - som man kan trække på.  
Afslutningsvis nævner han også sine kollegaer som en form for eksperter og 
sparringspartnere, han kan trække på. Lærere, der har præsenteret oplæg på 

 
3 Grublere kommer af Pernille Pinds Gode grublere og sikre strategier.  
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fagteammøderne har efterfølgende fået en faglig status og blevet en form for ekspert, man 
som lærer kan trække på og sparre med, når man gerne vil i gang med et nyt forløb.  

Matematikvejlederen har en vigtig rolle, hvis der skal skabes samarbejde i et fagteam. 
Matematikvejlederens evne til at skabe rammer om et møde, facilitere og afvikle møder samt 
skabe muligheder og platforme for at kunne tilgå indhold på andre tidspunkter, giver lærerne 
større mulighed for at samarbejde indbyrdes og fremadrettet praktisere undersøgende 
matematikundervisning.  

Hvad forhindrer lærerne i at praktisere undersøgende 
matematikundervisning? 
Uforudsigelighed og mangel på tid  
Til forskel fra spørgeskemaundersøgelsen, vidner de fire interviews om, at tre ud af fire 
lærere på nuværende tidspunkt ikke praktiserer undersøgende matematikundervisning. Når 
der spørges nærmere ind, har tre ud af fire lærere intentioner om at gøre det, men særligt 
mangel på tid er en af de store grunde til, at det ikke sker: 

Lærer 3 siger: Jeg gad godt mere. Og fordi jeg ikke gør det mere er, at jeg har en ide om, at det 
vil kræve meget af mig forberedelsesmæssigt. Og det er der jeg tror, at kæden falder af. Og så 
kommer hverdagen, og jeg skal også lige rette de her opgaver - og jeg skal også lige have styr på 
det her til i morgen. Og så bliver det ikke til noget.  

Lærer 2 nævner tilsvarende, at tiden og forberedelsesfaktoren gør sig gældende: … men jeg 
tror, det er noget med tiden at gøre. At fjerne sit fokus fra bogsystemet over til noget andet. Det 
har det tit og ofte været for mit vedkommende.  

Det kræver også ekstra energi og tid at skulle forberede undersøgende matematikforløb, der 
skiller sig markant ud fra den daglige ramme, de plejer at praktisere. Hvis lærerne ikke har tid 
nok til forberedelse, er det forventeligt, at de tyr til det, som de kender. 

Lærer 2 fortæller, hvorfor det kan være svært at fjerne sig fra bogsystemet og gå over til 
undersøgende matematik: En skrøbelighed i at stå i en anden rolle som underviser. Det skal 
man have energien til. Det er nogle gange lettere at sende dem ud i 20 minutter med tre 
færdighedssider og bede dem lave dem - end det er at være vejledende, hvor man ikke helt ved, 
hvor de stikker hen og hvor spørgsmålene de kommer hen. Så der er både et skift fra at være 
instruerende til at være vejledende, der er på spil, da det kræver mere energi - og så tror jeg, at 
det er lidt lettere at lave noget Class-Room-management med nogle faste bullet-points med 
nogle faste sider, de laver.  

Opgavediskursen og den didaktiske ramme for traditionel undervisning kan være et fast og 
trygt holdepunkt. Lærerne kender og kan udøve sine ledelsesstile, og eleverne kan lave 
opgaver, der kan vise en form for produkt af undervisningen.  

I lærer 4’s optik genererer den undersøgende matematik ikke den ønskede effekt, som hun i 
sin traditionelle undervisning kan styre og lede frem til hurtigere: Jeg synes ikke, det er 
effektivt nok.  
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Det er effektivt, når der kommer nogle hurtigere aha-oplevelser. Jeg søger meget de der aha-
oplevelser hos eleverne. Men jeg tror i min daglige undervisning, at jeg vejleder dem lidt 
hurtigere til dem.  

Hun taler også om den usikkerhed, der står i at mestre den mere uforudsigelige praksis, der 
ligger i undersøgende matematikundervisning, og hun taler ind i en forståelse af, at hun ikke 
er dygtig nok til at praktisere den: Jeg synes, man taber nogen på gulvet, hvis man som lærer 
ikke er dygtig nok til at gøre det med dem. Det kræver forberedelse og en dygtighed og et 
overblik på en anden måde - end den traditionelle undervisning gør. 

Lærer 1 taler også om den usikkerhed, der kan ligge i planlægningen og udførelse af 
undersøgende forløb. Han finder det dog forventeligt, at både lærer og elever oplever en vis 
form for usikkerhed, alle skal vænne sig til. Modsat lærer 4, ser lærer 1 også et potentiale i den 
undersøgende matematikundervisning, som i sidste ende vil kunne styrke eleverne til de 
afsluttende eksamener: Tidsmæssigt og ressourcemæssigt kan det blive rigtig overrumplende … 
og det er der, hvor jeg tænker, at mindsettet kommer ind. Så man bliver vant til at gøre det 
sådan. At man stiller tingene op, eleverne løser det - og at man så til sidst sikrer sig en 
dokumentation. Så bliver det også en legende let og løs proces, som eleverne ovenikøbet vænner 
sig til og måske også er bedre stillet med til den mundtlige prøve - men samtidig også 
problemregningsmæssigt.  

Matematikvejlederen er en vigtig faktor 
Ovenstående vidner om, at de fire aktioner har haft en positiv indvirkning på tre ud af fire 
lærere. Det vidner også om, at der på nuværende tidspunkt ikke praktiseres undersøgende 
undervisning i det omfang, man havde håbet på.  

Efter gennemførelsen af de fire aktioner skiftede matematikvejlederen job i foråret 2020. 
Lærerne stod således alene tilbage med det videre arbejde med at integrere undersøgende 
matematikundervisning i deres praksis. Lærerne nævner matematikvejlederen som den 
faktor, der skal være til stede, hvis de skal videreudvikle og praktisere deres undersøgende 
matematikundervisning. 
 
Lærer 3 har behov for en tovholder og en, der kan igangsætte ham: Det ville være at blive taget 
i hånden - fx en matematikvejleder.  

Lærer 1 taler om refleksive samtaler, der for ham er vigtige at have, og som han mener man 
kan have med en vejleder: … Nu får jeg mulighed for at sætte en masse ord på det, som jeg har 
gået og tænkt på, men egentlig ikke talt om. Og der tror jeg også, at hvis man så har en vejleder, 
at man så også kan få talt om tingene og få det belyst - måske ovenikøbet i teamet. Jamen så er 
der måske også nogen i teamet, der ville tænke, at så er det måske ikke så slemt alligevel. Nu er 
der også andre, der tænker det samme, som jeg har tænkt. Og der er det jo der, jeg tænker, at 
vejlederens fornemste rolle er at få initieret, at det godt kan lade sig gøre at få skabt nogle 
rammer på den ene eller anden måde, hvor det kan lykkes.  
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Han henviser både til de individuelle samtaler, man kan have med sin matematikvejleder, men 
også de refleksive dialoger, man kan skabe i et fagteam. Kombinationen mellem individuelle 
vejledningsforløb og refleksive dialoger og sparring i fagteamet, mener han, er afgørende. 
Ligeledes er det matematikvejlederen, der skal være tovholder, facilitator, inspirator og kunne 
evne og mestre at facilitere sådan en udviklingsproces.  

Lærer 1 er den lærer, der på nuværende tidspunkt praktiserer undersøgende matematik i sin 
undervisning. Lærer 1 er den lærer, der har deltaget i flest individuelle vejledningsforløb med 
matematikvejlederen.  
Jeg vil sige, jeg er blevet mere tilbøjelig til det, for nu har jeg haft det med bilen i 7. klasse, og så 
prøvede vi det med 6. klasse, hvor vi havde det med Cairo-flisen med blandet succes.  
Lærer 1 fortsætter: … jeg kan da mærke, at jeg har taget det til mig efterfølgende det her og 
prøver at lave forløb - ikke som nødvendigvis er mindet på det undersøgende, men hvis der 
kommer nogle facetter i det, som kan være det… jamen hvorfor så ikke gøre det.  
… Men det var nok en ting, jeg ikke havde lavet med det, hvis ikke du havde introduceret mig for 
undersøgende matematikundervisning.  

Lærer 1 begrunder, at hans nuværende anvendelse af undersøgende matematikundervisning i 
sin praksis skyldes de individuelle vejledningsforløb og særligt matematikvejlederens rolle i 
at introducere og vejlede ham i forløbene. Hvis ikke de individuelle vejledningsforløb havde 
fundet sted, ville han ikke i samme udstrækning have anvendt den undersøgende 
undervisningsform i sin praksis.  

Konklusion og perspektivering 
Opgaven havde som mål at undersøge, hvordan en matematikvejleder kan facilitere en 
udviklingsproces for undersøgende matematikundervisning for sit fagteam, samt hvilken 
indflydelse matematikvejlederen har i forhold til at skabe forandring.  

Undersøgelsen viser, at det er vigtigt, at individuelle vejledningsforløbs mål og indhold giver 
mening for den vejledte. For nogle lærere er den indledende samtale afgørende for, hvordan 
afviklingen af et forløb opleves. For andre lærere er det vigtigt, at der bliver skabt tid og rum 
til, at man i den evaluerende samtale kan udfolde pointer og perspektiver.  
Det er vigtigt, at matematikvejlederen kan tilpasse vejledningsforløb og positionere sig til 
hver enkelt lærers behov og udgangspunkt. Nogen vil gerne have, at matematikvejlederen 
positionerer sig som ekspert og har en rådgivende funktion, imens andre søger en 
sparringspartner og kollegial intervision.  

Faglige oplæg med ekstern underviser kan skabe modstand hos lærere i fagteamet. Hvis 
oplægsholderen ikke anerkender og tager udgangspunkt i lærernes virkelighed, kan indholdet 
virke urealistisk og meningsløst.  
For andre lærere kan sådanne oplæg virke inspirerende og give tid og mulighed for at dykke 
ned i den undersøgende matematikundervisning på andre måder. Det kan give nye 
perspektiver på elevernes ramme i den undersøgende kontekst og derved give en anden 
vinkel på den undersøgende matematikundervisning.   

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Camilla Christine Effersøe Afgangsprojekt Matematikvejleder 5. januar 2021 
dip41297   Modul nr. 203661221                              KP
  

 

Side 23 af 24 
 

Interne faglige oplæg skaber rammer for sparring, vidensdeling og samarbejde i fagteamet. 
Faglige oplæg fra kollegaer er meningsfulde for lærerne, da det kan relateres til egen praksis 
og motiverer til at praktisere undersøgende forløb på egen hånd.  
De faglige oplæg kan også give oplægsholderen en form for ekspertrolle, hvor lærere ser en 
mulighed i at kunne opsøge kollegaer efterfølgende, hvis de har brug for sparring og råd til at 
komme i gang.  
Blogindlæg skaber et fagligt rum, hvor lærere kan opsøge viden og inspiration til praktisering 
af undersøgende matematikundervisning.  
Interne faglige oplæg og blogindlæg kan være en katalysator for at sprede viden ud i 
fagteamet og skabe samarbejde uden for matematikvejlederens regi.  

Undersøgende matematikundervisning bryder med lærernes normale undervisningspraksis 
og kræver en ændring af lærernes organiseringsform. Usikkerhed på egne evner samt tvivl om 
elevernes udbytte af undervisningen er to ting, der danner barrierer for lærernes udfoldelse 
og praktisering af den undersøgende undervisning.  

Undersøgelsen viser, at matematikvejlederen er en afgørende faktor for effekten af de fire 
aktioner og for lærernes praktisering af undersøgende matematikundervisning. Lærerne har 
behov for, at matematikvejlederen kan igangsætte nye forløb, fastholde den faglige sparring 
på møderne samt det indbyrdes samarbejde i fagteamet.  

Det er essentielt, at matematikvejlederen fortsat er der til at tilbyde vejledningsforløb, 
rammesætte fagteamsmøder der indgyder til dialog og sparring mellem lærerne og 
overordnet positionerer sig som en inspirator og ekspert. Det er vigtigt, at vejlederen fortsat 
er tovholder for udviklingsprocessen, hvis den undersøgende matematikundervisning fortsat 
skal udvikles og blive en del af lærernes praksis.  

Spørgeskemaundersøgelsen viser, at samtlige lærere mener, at de i en eller anden grad 
praktiserer det på nuværende tidspunkt.  
De fire interviews viser dog, at det kun er én ud af fire lærere, der anvender undersøgende 
matematikundervisning på nuværende tidspunkt. De andre lærere giver udtryk for, at de 
mangler tid, og at de har behov for, at matematikvejlederen fortsat er til rådighed, hvis de skal 
i gang med at praktisere undersøgende matematikundervisning igen.  

Sammenfattende viser undersøgelsen, at individuelle vejledningsforløb kan inspirere og 
motivere lærerne til at praktisere undersøgende matematikundervisning, og at de fleste 
lærere finder forløbene meningsfulde. Undersøgelsen viser desuden, at matematikvejlederen 
har en kardinal betydning for implementering og kontinuerlig praksisanvendelse af 
undersøgende matematikundervisning, og at det særligt er matematikvejlederens evne til at 
inspirere og rammesætte forløb og facilitere møder, som har betydning herfor og værdsættes 
af lærerne.  
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Bilag 1: Spørgeskema 
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Bilag 3: Empiri (Spørgeskema) 
 

Antal besvarelser: 8/8 = 100% 

Individuelle vejledningsforløb 

 

Antal forløb afviklet i alt: 

Undersøgende forløb: Antal: 

Geometriske 
eksperimenter 1 
Primtalsfaktorisering 2 
3D-funktion i Geogebra 2 
Figurer med pinde 1 
Hvor langt kører bilen? 3 
Cykler med gear 4 
Grublere 2 
Divisionsstrategier 1 

  
I alt 16 
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5. Synes du, at individuelle vejledningsforløb giver mening og kan give dig noget ift. at 

udvikle din egen praksis (Har det givet dig inspiration til at prøve nye ting af i din 

undervisning, nye måder at tænke opgaveløsning på mv.)? Ja eller nej. Begrund gerne. 

8 svar - 7 har deltaget.  

100% svarer ja.  
Ja det har været med til at inspirere til andre indgangsvinkler til matematikfaget. Jeg kunne dog godt 
tænke mig at det kunne være lidt nemmere at gå til forberedelsesmæssigt. Det kræver en del 
forberedelse at ændre praksis, så man får den undersøgende matematik ind i undervisningen.  
 
Ja 
 
Ja. Det har især hjulpet mig til strukturen af hvordan jeg kan opbygge et forløb med undersøgende 
matematik opgaver. 
 
Ja - det har flyttet et fokus i undervisningen, hvor jeg er blevet mere optaget af hvordan vi gennem 
opgaver med større frihedsgrader kan motivere og understøtte eleverne t il at turde anvende 
matematikken som et undersøgende og skabende fag. 
 
Ja. Jeg får lyst til arbejde med undersøgende matematik 
 
Ja 
 
Jeg har ikke gennemført de nævnte forløb, deraf svarene. Dog har samtaler om forløbene i teamet 
givet inspiration til gennemførelse af egne, lignende undersøgelser. 
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Ja, for der er forløb/opgaver der ligger op til undersøgende matematik 
 

Faglige oplæg på fagteammøderne 
6. Deltog du i workshoppen om undersøgende matematikundervisning v. Mikael 

Skånsstrøm? Ja eller nej. Begrund gerne. 

8 svar - 7 deltog i workshoppen.  
Ja 
Ja. Det var super godt og sjovt, især fordi vi selv fik mulighed for at lege/prøve os frem med 
opgaverne. 
ja 
Ja jeg deltog i workshoppen. 
Nej, Jeg var fraværende den dag 
 

 

 

Her er det vigtigt at lægge mærke til de to, der har scoret hhv. 2 og 3. Der er altså noget her, der 
indikerer, at over 25% af gruppen ikke så det som værende meningsfuldt.  
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Faglige oplæg fra kollegaer 

 

Her er det relevant at se, at alle så det i nogen grad som værende meningsfuldt at høre sine 
kollegaer fortælle om sin egen praksis.  

10. Har den faglige formidling af den undersøgende matematikundervisning på 

fagteammøderne gjort dig klogere på området? (Oplæg fra matematikvejlederen om 

introduktion og rammen for den undersøgende matematikundervisning). Ja eller nej. 

Begrund gerne. 

8 svar = Alle 8 besvarelser siger ja.  
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Nye sider af matematikken - givet en øjenåbner. Super til sparring og vidensdeling i 

sin forberedelse af UM.  

Ja. Det har det fordi det har åbnet en ny side af matematikken - måske gjorde jeg det allerede i 
forvejen, men dette har gjort det mere tydeligt og "opsat" 
 
Ja 
 
Ja. Jeg har virkelig fået en øjenåbner for hvad det kan gøre for de elever, som til tider synes at 
matematikken er svær. Det er super til undervisningsdifferentiering. 
 
Ja og min uddybning relatere sig meget til spørgsmål 5 - hvor jeg har uddybet i et ændret fokus fra 
en mere færdighedspræget undervisning til en mere kompetencepræget undervisning. Samtidig er 
jeg igennem vidensdeling med kollegaer blevet bevidst om at det skaber en større lyst og dermed 
frigiver tid til selv at ville vigtiggøre den undersøgende matematik i ens planlægning.  
 
Ja det giver inspiration 
 
Ja 
 
Gennem oplæg og diskussioner i teamet er jeg blevet inspireret til at lave egne forløb.  
 
Ja, sparring og vidensdeling, er en stor del af min planlægning for UV 
 

11. Synes du, at fagteammøderne har indeholdt oplæg, der har givet mulighed for at tale 

om og udforske din egen praksis sammen med kollegaer? Ja eller nej. Begrund gerne. 

8 svar - nævner her bloggen.  
Både og. Jeg kunne rigtig god tænke mig at fagteammøderne hovedsageligt gik ud på at lære fra 
hinandens praksis og en del mindre teori. Hverdagen forberedelselsemæssigt presset, så jo mere 
man kan lære af og spare med sine kollegaer jo bedre. 
 
Ja - særligt brugen af og opgaverne på hjemmesiden 
 
Ja. Det har været super inspirerende. Men har især været glad for muligheden for at planlægge 
sammen med matematikvejlederen. Det giver mest for mig. 
Nogenlunde, men her har jeg nok savnet et Fagteam, hvor det er ok at udfordre hinanden og hvor 
ingen spørgsmål er for store. Så jeg har oplevet at der er forsøgt at opnå refleksioner omkring 
emnerne, men hurtigt har bevæget sig over i den mere driftsmæssige karakter end den 
didaktisk udviklende måde. 
 
Ja 
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Ja 
 
Jeg synes fagteammøderne var et godt forum til at diskutere egne ideer, med muligheden for 
at videreudvikle dem. 
 
Ja, man kan lufte sine tanker og fustrationer 
 

Matematikvejlederen som mødeleder 
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Bloggen 

14. Undersøgende forløb og faglige oplæg er blevet lagt ind på en blog, der er 

tilgængelig for alle matematiklærerne på Ordrup Skole. Har du på en eller anden måde 

gjort brug af bloggen til din egen praksis? Ja eller nej. Begrund gerne. 

8 svar = 6/8 har gjort brug af bloggen i sin praksis. Været med til at sprede viden ud.  
Ja 
 
Ja - især den del med 3D i geogebra 
 
Ja, Så fedt. 
 
Ja men for lidt i forhold til hvad jeg ønskede at gøre. Jeg har til gengæld oplevet at bloggen har 
haft den betydning at jeg har kunnet henvende mig om de konkrete forløb til kollegaer,  der 
havde besøgt bloggen og dermed havde den nødvendige viden. Så den virkede som en måde 
hvorved viden blev spredt og uddelegeret. 
 
Nej 
 
Jeg har brugt bloggen som inspiration til egen undervisning. 
 
Nej, jeg har desværre ikke gjort brug af den, da jeg ikke får kigget på den 
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20. Kunne du forestille dig, at undersøgende matematikundervisning kunne blive en del 

af din praksis fremadrettet? Ja eller nej. Begrund gerne. 

8 svar = 100% svarer ja.  
Ja sagtens, da det kan give flere elever lyst og mod på faget matematik samt at det skaber en 
varieret undervisning 
 
Ja, det er det løbende. 
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Ja og det er den allerede. Men savner nogen gange at der er andre lærere der vil samarbejde 
om at skabe flere idéer til undersøgende matematikopgaver.  
 
Ja med de før anvendte begrundelser. 
 
Ja naturligvis 
 
Ja 
 
Ja det vil jeg gøre. 
 
Ja, når det er muligt og når rammerne er til det 
 

21. Anvender du nogen form for undersøgende undervisning nu? Ja eller nej. Begrund 

gerne. 

8 svar = Alle 8 svarer, at de anvender en eller anden form for undersøgende 

undervisning nu. Genbesøger nogle forløb, tager formen til sig eller videreudvikler på 

nogle opgaver eller nye forløb.  

Jeg prøver, men det er svært at få det op på det niveau som matematikvejlederne kom ind i 
undervisningen med. 
 
Ja, men ikke som et konkret forløb, men et forsøg på en undersøgende tilgang til faget i mange 
forskellige discipliner. 
 
Ja. Har lavet flere. Lavede et forløb til min 9.klasse, hvor de skulle forestille sig at flytte hjemmefra, 
ind til byen for at studere efter gymnasiet. De havde en opsparing på 50.000 kr. Der skulle indgå 
budget, visning af lejlighed og et kreativ indhold af en art. Det var super spændende og jeg ved at 
min klasse har fået sindssygt meget id af det og har en helt anden forståelse af hvilke omkostninger 
der er forbundet med at flytte hjemmefra. Licens som mange ikke havde hørt  om. De skulle være 
kritiske i forhold til valg af mobilabonnement osv. 
 
Ja jeg er selv begyndt at anvende grublere og skal genbesøge primtalsfaktorisering med 
centicubes. Derudover er jeg i gang med matematik i København, der ligeledes har noget 
undersøgende matematik i opgaverne. 
 
Ja 
 
Vi har om rummelige figurer og kigger blandt andet på en fodbold. 
 
Jeg anvender undersøgende matematikundervisning i min praksis med jævne mellemrum, enten 
som en fordybelsesopgave i forlængelse forbindelse med et forløb, eller som opstart til et forløb. Jeg 
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har ingen forløb i gang på nuværende tidspunkt, men leger med en tanke om at kombinere 
matematik med fysik i arbejdet med rumlige figurer, hvor eleverne skal undersøge volumen af en 
dåsesodavand matematik og eksperimentelt. 
 
Ja, jeg har lige haft et forløb i 7. klasse. Videre udvikling af opgave i en Matematikfessor 
Problemregning. 
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Bilag 4: Transskription af interviews 
Lærer 1 - d. 5.10.2020 
Varighed: 45 minutter 

Hvordan var dine oplevelser med de individuelle vejledningsforløb? 

Det kunne da helt klart noget. Der var specielt nogle drenge, der kom i spil og syntes, at 
matematikken pludselig var spændende på en anden måde og havde en tilgang, der var 
lidt anderledes end det, de var vant til.  
Den her klasse var måske også lidt atypisk, da der var et fagligt højt niveau i matematik og det 
kunne man også se ift. den tilgang.  

Drengene havde behov for at komme væk fra røv-til-sæde-undervisningen, og det kom 
de med det her undersøgende matematik.  

Og jeg kan da mærke, at jeg har taget det til mig efterfølgende det her og prøver at lave 
forløb - ikke som nødvendigvis er mindet på det undersøgende, men hvis der kommer 
nogle facetter i det, som kan være det… jamen hvorfor så ikke gøre det.  

Når du siger undersøgende matematikundervisning, hvad mener du så der? 

Jeg benytter mig af nogle af de elementer, når jeg møder opgaver i selv Kolorit, som godt 
kunne nogle elementer i det, hvor man kunne gøre dem undersøgende. Hvor man tager nogle 
ting med ind i opgaven for at gøre dem mere undersøgende. Ift. at de kan klippe-klistre og løse 
opgaven på en anderledes måde, tænke anderledes over noget, som ikke bare lige er 
beskrevet i bogen.  

Så det anvender du en del af nu i din undervisning? 

Jeg vil sige, jeg er blevet mere tilbøjelig til det, for nu har jeg haft det med bilen i 7. 
klasse, og så prøvede vi det med 6. klasse, hvor vi havde det med cairo-flisen med 
blandet succes. Der var også en, der havde et ben på vej ud af døren der. Det kan måske også 
havde noget med det at gøre.  

Kan du ikke fortælle lidt om det? 

Det som jeg havde med den opgave det var, at jeg tror, at de var for små til den. Det var en 
klasse, som havde meget svært ved undersøgende matematikundervisning, så der tror jeg, at 
vi ramte ved siden af. Hvorimod de der Grublere, at det var meget noget, man kunne bruge 
med dem.  

Hvordan tilpasser man et vejledningsforløb bedst til dig? 

At have en sparringspartner. Jeg har godt kunne lide, at du kunne kaste nogle bolde op, 
hvor jeg tog glædeligt imod dem. For hvis du kom med det, så kunne det sikkert bruges 
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til noget. Altså jeg tænker, at der var en faglig garanti. Og det savner jeg. Jeg savner de 
faglige input. Der er Rasmus jo slet ikke endnu - på nogen måde.  

Så du kan godt mærke, at der ikke er en uddannet matematikvejleder nu? 
Ja, det kan jeg godt. Selvom vi prøver at give hinanden idéer, så befinder vi os i en form for 
limbo. Jeg mangler de faglige indspark ift. matematik. For som sagt, så kan jeg godt lide 
matematik, jeg kan også godt lide at undervise i det, men det er ikke mit primære fag. Så det 
med at opfinde den dybe tallerken, det er ikke altid lige, at det sker.  

Altså fx den der med bilen. Selvom den er meget naturfagsminded, så ville jeg aldrig selv have 
fundet på den og tænkt over, at man kunne lave den så simpel.  

Det der med at gøre tingene simple, så det kan anvendes i matematik på en simpel 
måde - altså det synes jeg, at jeg er blevet bedre til, men det er jeg jo kun fordi, at der er 
kommet en og siger ”Hey, hvorfor prøver I ikke at gøre sådan her?”. 

Så for dig er det vigtigt, at der er en anden, der besidder en anden faglig viden, som du kan 
sparre med? 

Ja lige præcis. Jeg tror næsten, jeg er åben for alt. Bare det med at prøve noget af og se om det 
virker. For det synes jeg er spændende - det er jo den der eksperimenterende del i det. Og det 
er jo også altid spændende at se, hvorfor det virkede med den ene klasse og ikke med en 
anden klasse to år efter, hvor man præsenterer dem for præcis det samme.  

Synes du, at individuelle vejledningsforløb giver mening sådan som noget generelt? 

Ja det synes jeg, at man skal. Også fordi, at det også er med til at gøre, at man ikke bliver for 
låst. Tidsmæssigt og ressourcemæssigt kan det blive rigtig overrumplende … og det er 
der, hvor jeg tænker, at mindsettet kommer ind. Så man bliver vant til at gøre det sådan. 
At man stiller tingene op, eleverne løser det - og at man så til sidst sikrer sig en 
dokumentation. 

Og det er det, som de også kan. For så kan de spørge mig bagefter om, hvordan de skal gøre.  

Når jeg delte den faglige praksis, lagde jeg ret stor vægt på de faglige oplæg fra jer hver især. 
Hvordan oplevede du de faglige oplæg fra de andre kollegaer? 

Jeg oplevede den som værende fagligt relevante. Og jeg oplevede dem egentlig også som 
en form for test forstået på den måde, at de havde været ude at prøve noget af og gav 
noget feedback på, hvordan det havde fungeret for dem og deres klasse på daværende 
tidspunkt. Og det synes jeg kunne noget, i og med at det ikke bare blev et oplæg, hvor 
”Nu kan I gøre sådan her”, men at det rent faktisk var prøvet af på vores skole af nogle 
af vores kollegaer. Hvor kollegaen kunne sige, at hvis de skulle gøre det igen, så ville de gøre 
sådan og sådan. Og så giver det bare mere mod til, at man så selv vil prøve det af.  

Hvorfor tror du, at undersøgende matematikundervisning ikke er mere udbredt? 
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Jeg tror faktisk, at det der gør det svært er at få ideen. Når jeg ser en mulighed for det i det 
materiale jeg har, jamen så gør jeg det bare nu. Og så deler jeg det med de andre, og så kører 
de også videre på det.  

Så er det måske også ens mindset og ens tankegang skal ændres lidt. At man skal begynde at 
tænke lidt i andre baner.  

Hvad tænker du der? 

Det er ligesom at skulle indoperere bevægelse i undervisningen. Det er jeg virkelig dårlig til. 
Og der tænker jeg, at der kan man jo godt bruge det her til at tænke det som bevægelse i 
undervisningen, fordi at de ikke bare sidder ned - og det er jo også bevægelse. Og det er jo i 
bund og grund det det handler om. Det handler jo bare om, at de ikke skal sidde ned. Og der 
tror jeg igen det svære er: Jamen hvordan laver man så matematik, når man står op? Hvordan 
laver man matematik, når de går rundt? Kan klassen klare det, når jeg siger, at de skal stå i det 
og det og det hjørne? Kan det overhovedet lade sig gøre?  
Det kan det jo godt mange gange, men det handler om at have modet til at kaste sig ud i det og 
så sige: ”Okay nu går vi den her vej, og så ser vi, hvad der sker.”. Og det tror jeg er lettere at 
gøre i 6. og 7., hvor i 8., der bliver det mere test-fokuseret.  

Selvom undersøgende matematikundervisning kan bruges ift. problemregning, jamen så 
handler det om at gøre noget todimensionelt til at gøre det tredimensionelt. Og det kan være 
svært, for får de så det ud af det, som de ville have fået ift. den her meget specifikke opgave? 
Og der tror jeg, at hvis man prøver at gøre et problemregningssæt til undersøgende 
matematik, som der egentlig også ligger i den mundtlige prøve, jamen så kræver det, at man 
tænker, at de ikke får alt med, men at de får noget ud af det og noget med lige meget hvad jeg 
gør.  

Og det bliver bare sådan lidt usikkert, for så falder den tilbage på mig. Jeg tror, det kræver 
meget, at man så også får feedback fra eleverne, så processen bliver begge veje den skal gå. 
Tidsmæssigt og ressourcemæssigt kan det blive rigtig overrumplende … og det er der, 
hvor jeg tænker, at mindsettet kommer ind. Så man bliver vant til at gøre det sådan. At 
man stille tingene op, eleverne løser det - og at man så til sidst sikre sig en 
dokumentation. Så bliver det også en legende let og løs proces, som eleverne oven i 
købet vænner sig til og måske også er bedre stillet med til den mundtlige prøve - men 
samtidig også problemregningsmæssigt (De skriftlige prøver). Det er der, hvor de største 
problematikker er ved det. 

Og så i bund og grund, at nu får jeg mulighed for at sætte en masse ord på det, som jeg 
har gået og tænkt på, men egentlig ikke talt om. Og der tror jeg også, at hvis man så har 
en vejleder, at man så også kan få talt om tingene og få det belyst - måske ovenikøbet i 
teamet. Jamen så er der måske også nogen i teamet, der ville tænke, at så er det måske 
ikke så slemt alligevel. Nu er der også andre, der tænker det samme, som jeg har tænkt 
- og har været det, der har gjort, at jeg ikke har gjort noget ved det, fordi jeg synes, det 
bliver for svært.  
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Og der er det jo der, jeg tænker, at vejlederens fornemste rolle er at få initieret, at det 
godt kan lade sig gøre, at få skabt nogle rammer på den ene eller anden måde, at det 
kan lykkes. Fordi jeg synes, det er en fed måde at lave matematik på. Jeg synes det er sjovt - 
og jeg fornemmer også, at selvom eleverne føler sig presset, at så synes de også, det er sjovt i 
sidste ende - i hvert fald når de tænker tilbage på det.  

 

Lærer 2 - d. 13.10.2020 
Varighed: 30 minutter 

Hvordan synes du, at de individuelle vejledningsforløb fungerede for dig? 

Jeg ville gerne have haft mere. Det var sådan jeg havde det efterfølgende. Det kunne være rart, 
hvis der havde flere forløb på sådan en måde. Jeg ved ikke, om det var vejledningen eller 
måden at strukturere det (undervisning) på eller om det bare var det, at det var 
undersøgende matematik.  
Men jeg oplevede at det var givende ift. den didaktiske ramme var anderledes end det, 
jeg var vant til at stå i.  

Når du siger, du gerne vil have mere - tror du så, det kan have en betydning, at det netop blev 
rammesat med, at vi var to om det? 

Nej, det jeg egentlig blev interesseret i det var mere formen - den elevstyrede del af, at jeg 
mere trådte tilbage… Nu var det dog dig, der var den styrende del på dette tidspunkt. Der ville 
det have været naturligt at have et forløb, hvor jeg så efterfølgende ville være styrende i 
aktiviteten. Uanset hvad, så oplevede jeg også, at din rolle som underviser var mere 
tilbagetrukken ift. selve opgaveløsningen. Det var mere, at de skulle prøve selv at finde frem 
til bestemte løsninger, men at der var differentieringsmuligheder i selve skitsen, som også 
gjorde, at alle kom i gang og alle var i en form for aktivitetsniveau. Men selvfølgelig gik vi 
rundt, hvor jeg prøvede at justere dem. Det var mere båret af deres egne tilgange til at forstå, 
hvad det var de skulle, der generede energien til at komme videre med opgaven. Og DET blev 
jeg interesseret i.  

Hvordan reagerede klassen på det? 

De var mere motiveret. Der var en større motivation.  Det var aktiviteten, bl.a. hos de drenge 
der plejer at have svært ved at komme i gang, der var styrende for deres motivation. Drengene 
i den lave/medium-ende var langt mere selvkørende, hvor de begyndte at snakke noget 
matematik. Det var meget interessant at se, at den undersøgende dimension skabte en 
grobund for, at der ikke var så meget rigtig/forkert. Det var mere deres løsninger - 
hvorfor de løste det - der var centralt her. Det var procesorienteret på en anden måde.  

Hvordan tilpasses et vejledningsforløb bedst for dig? Hvad har du behov for. Var de for kortere?  

Den kunne have været rart, hvis vi havde sat os mere ned. At vi ikke bare gjorde det lidt i 
en pause, hvor vi snakkede det igennem - for jeg synes, det åbnede op for så mange lag i, 
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hvordan man kan strukturere i sådan en aktivitet, hvordan man agerer som lærer, 
hvordan man ikke nødvendigvis skal bryde ind eller hvordan man skal bryde ind. Alle 
de der lag kunne have været meget fedt, hvis man havde en efterfølgende samtale omkring, 
hvor det så også have været mig, der havde stået for den aktivitet, hvor du ligesom havde 
notet (Observeret) dig nogle af de tydelige eller knap så tydelige frustrationer. Hvornår gik 
aktiviteten i stå, var det okay, den gik i stå. Den evalueringssamtale kunne vi godt have gjort 
mere af.  

Så du ville omfangsmæssigt ikke have noget imod at sætte en time af til den efterfølgende 
samtale? 

Nej for det var nyt for mig. Det var en anderledes. Det var ikke helt nyt. Men det var en ny 
måde, der begyndte at eksistere. Det havde jeg faktisk. Jeg kan huske, at undersøgende 
matematik var noget jeg besøgte i starten af ens karriere, men blev mere og mere overtaget af 
at man havde nogle mål og følte lidt selv, at man blev lidt mere bogsystemsorienteret. Det her 
skabte lige pludselig et element af… motiverede elever. 

Jeg oplevede efterfølgende, at jeg gik ud og lavede Matematik i København, hvor jeg så 
prøvede at gøre det mere undersøgende med et element i det. Men bare det med at komme ud 
til byen og prøve det selv.  
Det skabte også en motivation hos mig som underviser.  

Det var det indholdsmæssige i de individuelle vejledningsforløb, der har været det bærende 
her, men også… Hvis vi ikke have haft selve idéfasen i de individuelle vejledningsforløb, så 
havde det ikke rykket noget. Ved at man har sået nogle frø, ved at man har haft det på 
fagteam, ved at man har hørt andre, så jeg synes også.. at det individuelle gjorde en tryg 
til at gå i gang med det. På den måde skaber det en basis for, at man har lyst til at gøre 
det.  

Så alt det omkringliggende havde også en betydning for det? 

Det var vores indledende snak. Og så var det også den elevgruppe jeg stod med, som jeg havde 
svært ved. Så jeg var også interesseret i, at der skulle ske noget nyt. Da vi så har den 
indledende snak, så synes jeg, at det bliver det helt rigtige tidspunkt, at det er det, vi skal 
prøve, da jeg kan se, at det er en anderledes didaktik i det, der er noget elevbåren, der var 
noget struktur, fremdrift, elementer i den form for undervisning, som skabelonen gav, der 
kunne være interessant at se, hvad det ville give eleverne ift. min egen - og skabe en refleksion 
hos mig selv: 

Det nytter jo ikke noget, at man har en elevgruppe, der bliver lidt mat i sokkeholderne - 
hvordan kan man så gå ud og gøre det på en anden måde. Der synes jeg, at det her rykkede en 
hel del.  

Skal man prioritere individuelle vejledningsforløb som vejleder? 

Ja, det synes jeg man skal. Det skal man i særdeleshed, fordi vi er forskellige personer. Så i den 
kollektive del på et fagteammøde, kan man tænke, hvorfor tænker du sådan.. Og der kunne jeg 
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godt lide, at det blev mig selv, der fik lov til at fortælle dig mine tanker - og sådan tror jeg, at 
de andre også tænker.  

Og jeg synes, det er en kombination af alt det, jeg nævnte - det kunne ikke stå alene uden den 
individuelle snak vi havde til at starte med, hvor det bare er os der snakker om, hvad det skal 
være for en øvelse. Men jeg synes i høj grad heller ikke, at den videre fremdrift i at lave 
undersøgende matematikundervisning kunne stå uden de drøftelser, som vi havde på 
fagteamsmøderne, hvor du også faciliterede de møder og faciliterede den fremdrift i 
dem. Men det var måske en mere kollektiv vejledning i, hvordan man fik bragt det i spil i en 
organisation, som en skole er.  

Hvordan oplevede du de faglige oplæg fra dine kollegaer? 

Som gode - og som værende nyttige. Det var deres erfaringer, men det var noget jeg godt 
kunne tage udgangspunkt i selv. Den ramte en vis form for forforståelse i den måde, 
man tænkte tingene på. Omkring matematikundervisningen og den undersøgende 
matematik, som jeg havde igangsat sammen med dig. Så på den måde gav det også 
mening, at man så nogen tage fat i nogle andre skabeloner, hvor nogen havde 
begrænset succes og andre med stor succes.  

Workshop med Mikael Skånstrøm - oplevelse: 

Jeg synes bestemt den var meningsfuld. Jeg synes også, den var for kort. Forstået på den 
måde, at indholdet … Jeg havde selv et behov… nogle af de ting som jeg gav mig i kast med tog 
for lang tid ift. det indhold, man skulle igennem.  
Jeg synes den bar én et sted hen, hvor man blev opmærksom på den undersøgende 
matematik og hvad den også bringer med sig ift. et elevperspektiv. Og det tror jeg 
egentlig også, at det var tanken med det oplæg. Uden at jeg helt ved, hvad formålet var med 
den. Men det var i hvert fald en workshop, hvor jeg oplevede, hvordan det var at være elev. 
Men jeg kunne godt have tænkt mig at… det skulle ikke vare længere, da det var sent på dagen 
- men det kunne havde været sådan, at man have haft en halv undervisningsdag og så en halv 
dag med workshop omkring det tema her. På den måde følte jeg, at jeg missede noget af den.  

Jeg hører dig sige, at der måske manglede, at der var brug for en større fordybelse i det? 

Ja for jeg oplevede egentlig, at jeg var elev sammen med mine kollegaer. Og det var 
meget fedt at opleve det perspektiv.  

Skal man prioritere at hente folk ude fra? 

Det har jeg altid advokeret for. Og især i den form, som det havde. Måske lige lidt længere, 
men heller ikke længere tid end det her.  
Det er en kickstart af noget, hvor man får lidt en idé om, hvad det kan - og så skal man selv 
bygge det ind i, hvad man gerne vil rent fagligt og didaktisk med sine klasser og med sit 
fagteam.  
To af dem i løbet af året - især de her nye elementer ville være godt at genbesøge. Og det så 
skulle være undersøgende matematik eller noget andet. Nogle andre elementer af didaktikker, 
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som man skal have implementeret, der synes jeg det er rart, at det er en, der kunne … han var 
fagligt dygtig til at få værfet ting væk, som ikke var .. han sorterede godt i sit oplæg. Hands on 
kunne godt have varet længere.  

Det skabte en grobund for… Jeg tror vi alle kom frem til en forståelse for, hvad vi skulle med 
den undersøgende matematik.  

Hvorfor tror du, at undersøgende matematikundervisning ikke er mere udbredt? 

Det er desværre - men jeg tror, det er noget med tiden at gøre. At fjerne sit fokus fra 
bogsystemet over til noget andet. Det har det tit og ofte været for mit vedkommende.  

Hvad ligger der i at skulle fjerne sig fra bogsystemet? 

En skrøbelighed i at stå i en anden rolle som underviser. Det skal man have energien til. 
Det er nogle gange lettere at sende dem ud i 20 minutter med tre færdighedssider og 
bede dem lave dem - end det er at være vejledende, hvor man ikke helt ved, hvor de 
stikker hen og hvor spørgsmålene de kommer hen. Så der er både et skift fra at være 
instruerende til at være vejledende der er på spil, da det kræver mere energi - og så 
tror jeg, at det er lidt lettere at lave noget class-room-management med nogle faste 
bullet points med nogle faste sider, de laver.  

Har du praktiseret det efterfølgende? 

Ja .. eller nej.. jeg har fået ny klasse. Ja hvorfor har jeg egentlig ikke det, det er da et godt 
spørgsmål. Jeg har tænkt på at skulle gøre det flere gange. Det er måske tid, der har gjort det. 
Men jeg har tænkt mig, at de ting, der i hvert fald lå i vores primtalsfaktorisering den skal de 
også prøve.  
 
Når jeg skal i gang med det, så tænker jeg, at det primært bliver ud fra de skabeloner, 
som du har lagt ud og som man kan tilgå. Altså skabelonerne finder jeg på bloggen. Og 
så er der nogen af mine kollegaer, der også har prøvet noget af det - som man kan 
trække på.  
Vi skal have brugt det her fagteam - det skal bringes tilbage.  

 

Lærer 3 - d. 19.10.2020 
Varighed: 30 minutter 

Hvad var din oplevelse af de individuelle vejledningsforløb? 

Det synes jeg egentlig var meget rart at få et andet input. Det var også rart, at det andet input 
blev serveret rimelig meget for mig. Vi var blevet enige om, hvad vi skulle, men det var dig, 
der havde stået for forberedelsen af det forinden. Det gjorde det nemmere at gå til for mig 
som lærere - og det gav mig også en anden indgangsvinkel til tingene i stedet for den 
måde, som jeg plejer at gøre det på.  
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Hvordan var det anderledes end det, du plejede at gøre? 

Jeg ville ikke have lavet sådan en opgave med gearene. Jeg ville heller ikke have tænkt sådan 
om, hvordan de skulle lære divisionsmåden på en anden. Jeg ville ikke have tænkt de tanker, 
hvis ikke, du havde præsenteret det for mig.  

Det med at gøre noget andet end man plejer, det synes jeg faktisk var ret fint. Jeg synes også, 
vi havde ganske fin tid til det. Det var ikke noget, der skulle hastes igennem. Jeg synes 
det var rart, at det ikke var så firkantet og opdelt.  

Gav forløbene mening for dig? 

Ja. Jeg synes, det gav én en øjenåbner for, hvad man også kunne gøre. Og så havde det jo noget 
med matematik at gøre - så på den måde synes jeg, at det gav mening. Det gav mest mening 
for mig, at vi også kunne gribe det an på den her måde.  

Målet for mig med forløbene var, at jeg kunne lære noget nyt - men også, at det gav 
mening for eleverne. Men for mig var det også sådan, om der var noget jeg kunne gøre 
anderledes eller noget, jeg kunne genbruge efterfølgende.  

Har det så det? 

Ja. Og så rammer hverdagen så én bagefter. Så tænker man, at det skal jeg også gøre i næste 
uge. Og så bliver det næste uge igen - og så glider det ud i sandet.  
Så det er rigtig rart, at der gennem de her individuelle vejledningsforløb er en, der 
holder en i hånden og en man kan holde en aftale med. For så bliver det hver og så 
kører alting som det plejer.  

Det gav mening, at vi var to om det. Og det var ikke sådan, at du kom og så, hvordan jeg 
plejede at gøre det. Meningen var, at vi sammen skulle lave noget nyt. Og det synes jeg, var 
rigtig fint.  

Hvad skal man have særligt fokus på som vejleder, hvis individuelle vejledningsforløb skal 
lykkes? 

Man skal nok ramme det niveau og den indgangsvinkel som den enkelte matematiklærer har. 
Man skal afstemme niveauet til de lærere, man kommer ind til.  

Workshop med Mikael Skånsstrøm - hvad var din oplevelse af det? 

Det var mere sådan rettet på os som lærere og ikke så meget på eleverne, var min 
opfattelse. Og jeg synes, det var meget sjovt at sidde og diskutere matematik, men jeg 
tænker sagtens at vi kunne have haft de andre individuelle vejledningsforløb uden 
ham. Han var ikke en nødvendighed for det.  

Så længe at vejlederen har en tanke, en plan, et kendskab til faglige teorier mv., så tænker jeg 
at det er nok.  
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På den anden side synes jeg også, at det var interessant at have ham ude ud fra mit eget 
synspunkt på matematik og at kunne diskutere det. Men ift. om det have en direkte 
kobling til det vi lavede i de individuelle vejledningsforløb, det ved jeg ikke, hvor meget 
det havde af betydning.  

Synes du det gav dig noget at tale matematik på det niveau? 

Nogle gange er det meget rart at blive udfordret lidt, men som udgangspunkt så er det 
vigtigste eleverne. Jeg synes, vi skal lave mere, der er direkte elev-orienteret. Det er ikke 
nødvendigt, at alt skal hænges op på et højt niveau før det kan præsenteres for eleverne. Jeg 
synes sagtens, vi kan have det på et helt praktisk 6.-7. klasses-niveau - og så kan man se, om 
der er tid senere til at hægte det på et højere niveau. 

Skal det prioriteres i fagteamet at få folk udefra? 

Det kommer helt klart an på, hvad det er. Hvis man skal, så synes jeg, at det skal være meget 
håndgribeligt, og noget som man i bund og grund kan tage og udføre direkte i sin egen praksis.  

Det var jo det, som jeg synes var rigtigt godt, at du gjorde - det var, at det var meget 
praksisorienteret. Og det er noget, som jeg synes er vigtigt. At hvis det er noget, som jeg 
skal ud at gøre i undervisningen, at så har jeg øvet mig i det forinden på et fagteammøde eller 
lignende.  

Faglige oplæg fra kollegaer: 

Altså sådan noget, så bliver det også meget konkret, hvor man kan tage stilling til, om 
det er noget min klasse ville kunne bruge. Og så bliver det meget 
undervisningsorienteret - og det synes jeg er fint.  

Hvordan blev det taget imod? 

Det tror jeg, de synes var meget fint. Det tror jeg egentlig alle synes er meget fint, at man 
lige høre, hvad hinanden laver. Og så kan man tænke: Gud det gider jeg da slet ikke. 
Eller Gud det synes jeg lyder meget spændende.  

Gav fagteammøderne mening for dig? 

Overordnet set så ja. Når det ikke gav mening, så var det, når det blev for teoriorienteret eller 
for langt væk fra praksis.  

I bund og grund synes jeg egentlig at alle vores fagteammøder gav mening og var gode. Det 
var godt, at der var rigeligt plads til diskussion.  

Hvad skal man prioritere til møderne? 

At lære af hinandens praksis. Virkelig tage udgangspunkt i den konkrete hverdag, matematik 
7.C formiddag - hvad laver vi der.  

Nu har jeg været lærer i et to-cifret antal år, og der er sikkert nogle ting, som jeg gør, 
fordi det plejer jeg. Og hvorfor jeg tænker, at vi fx skal kigge på ligninger eller 
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sammenhænge på den måde, det er fordi, at sådan har jeg gjort det. Men at høre fra andre, 
hvad de gør, er måske meget fint, for lige at få rusket op i sig selv og sin egen tankegang. 
Og så har man måske også lidt flere kort at spille med, når eleverne har svært ved noget i 
emnet - at hvis man så har hørt, hvad andre kollegaer har gjort, at man så finder nye 
måder at forklare tingene på. Så det at blive klogere på det, man selv gør - og det er igen ift. 
eleverne.  

Hvad er din holdning til undersøgende matematikundervising? 

Jeg gad godt mere. Og fordi jeg ikke gør det mere er, at jeg har en ide om, at det vil 
kræve meget af mig forberedelsesmæssigt. Og det er der jeg tror, at kæden falder af. Og 
så kommer hverdagen, og jeg skal også lige rette de her opgaver - og jeg skal også lige have 
styr på det her til i morgen. Og så bliver det ikke til noget.  

Hvorfor vil du det gerne noget mere? 

For at få noget anderledes undervisning. Hvis man også gjorde det, så var der måske nogle 
flere elever, som man ramte. Eller andre elever, man ramte. Så de kunne forstå det på en 
anden måde eller få interesse for matematik.  

Er det noget, du har tænkt skulle blive en del af din fremtidige praksis? 

Ja, det er det. Om det så bliver det - håber.  

Hvad kunne hjælpe dig til det? 

Det ville være at blive taget i hånden - fx en matematikvejleder.  

Hvad skal man som matematikvejleder prioritere i sin rolle? 

Det er vigtigt, at man får sin lærergruppe med sig. Forstået på den måde - at igen hele det der 
igen, at det skal være praksisnært. Hvis man går med tankerne om at ville udvikle noget mere, 
så er det vigtigt at få praksis med. Den er nødt til at lægge til grund, hvis vi skal have folk med.  

Hvilke kompetencer er det vigtigt at have som vejleder? 

Man skal ville matematik på en lidt anden måde end den helt almindelige, kedelig måde. Man 
må godt kunne sætte nogle rammer op for sine kollegaer - eller få dem til at prøve - fx som du 
gjorde med undersøgende matematikundervisning - at så få dem til at prøve det. Sådan 
gelinde skubbe til sine kollegaer, men stadig med et enormt fokus på praksis og at det ikke 
bliver en for stor opgave at løse.  
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Lærer 4 - d. 29.10.2020 
Varighed: 35 minutter. 

Oplevelser med de individuelle vejledningsforløb: 

Jeg er meget usikker på de løse rammer i matematik. Jeg føler klart, at jeg lykkes bedst 
i den mere traditionelle måde at undervise på. Jeg tror, jeg er nervøs for, at de ikke får 
det ud af det, som de kunne have fået ud af det, hvis jeg lavet tavleundervisning f.eks.  

Traditionel undervisning for dig, hvad er det? 

Jamen det er, at jeg laver en fælles gennemgang. Eller laver en fælles introduktion. Og så får de 
nogle opgaver, hvor de kan arbejde med det.  

Satte det refleksioner i gang de forskellige forløb, vi kørte? 

Desværre satte oplevelsen med Cykler med gear en refleksion i gang, at det skal være mere 
konkret for dem. At jeg var alt for bange for, at de brugte for lang tid på noget, som de ikke fik 
noget ud af.  

Jeg er lige startet op med sammenhænge nu, og så tager jeg selvfølgelig fat i det forløb, som vi 
lavede dengang, for at få dem til at reflektere over, at det rent faktisk var sammenhænge, som 
de lavede dengang. Jeg er ikke sikker på, at de vidste det. Så kan det være, de kan genkende 
noget.  

Hvordan tilpasses et forløb bedst til dig? 

Det skal være meget konkret for mig. Jeg skal have en klar køreplan for, hvad jeg skal 
gøre, hvis jeg skal gøre det selv. Hvor meget skal gruppearbejdet fylde, hvornår er målene 
nået, hvor lang tid må der gå med det. Hvornår er det okay, at de bare får det her ud af det. 

Så en forsamtale havde måske været bedst? 

Ja måske så jeg ville være blevet bekræftet, at hvis de ikke fandt en sammenligning, så er det 
også okay. Altså hvad er det de skal.  

Det jeg hører dig sige er, at jeg ikke havde formået at sætte dig nok ind i det ift., hvad forløbet 
egentlig handlede om? 

Det ved jeg heller ikke, om man kan gøre på forhånd. For egentlig var det en rimelig tydelig 
opgave. Men måske var det ikke det, der var målet. Måske var det bare, at det var, at de skulle 
arbejde undersøgende.  

Det kræver også meget forberedelse. Det kræver faktisk mere forberedelse end en almindelig 
tavleundervisning, for der kan jeg bare køre den på rutinen.  
Jeg synes det kræver meget vejledning af den enkelte elev. Det kræver meget mere individuel 
vejledning og i grupper. Der er et gruppeaspekt i, som man ellers ikke arbejder særlig meget 
med i matematik. Det har jeg i hvert fald ikke gjort, som man måske gør i andre fag. Så der er 
meget forberedelse i det.  
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Hvis de skal have noget ud af det, så er det virkelig forberedelsestungt på en anden måde end 
jeg egentlig havde forestillet mig. Og så er det, at man tyer til sin bog, når man ikke har tiden 
til det.  

Kan du se meningen med undersøgende matematikundervisning? 

Jeg tror, jeg er meget traditionel i mit syn på matematikundervisning. Jeg synes ikke, det er 
effektivt nok.  
Det er effektivt, når der kommer nogle hurtigere aha-oplevelser. Jeg søger meget de der 
aha-oplevelser hos eleverne. Men jeg tror i min daglige undervisning vejleder dem lidt 
hurtigere til dem.  

Men jeg synes også, der er stor forskel på at gøre det i en 6. klasse og i en 9. klasse.  

Så undersøgende matematikundervisning passer bedre til den ældre elevgruppe? 

Ja klart.  

Jeg synes, man taber noget på gulvet, hvis man som lærer ikke er dygtig nok til at gøre 
det med dem. Det kræver forberedelse og en dygtighed og et overblik på en anden 
måde - end den traditionelle undervisning gør. 

Jeg synes jeg arbejder meget med sproget og begrebsafklaringer, for at give dem nogle 
redskaber, så de på et tidspunkt kan arbejde undersøgende med det. Det kan være svært, når 
de ikke har sproget til at gøre det. Det kræver jo ret stor forståelse at arbejde undersøgende 
med noget matematik.  

Workshop med Mikael Skånstrøm - oplevelse: 

Ham er jeg absolut ikke stor fan af. Jeg synes, han talte ned til os. Jeg synes, han havde en 
vupti-kur. Der blev ikke vist den forståelse for, at man også som lærer føler, at man 
sidder i saksen med, at der er nogle helt konkrete mål, som man skal nå med sine 
elever.  

Han åbnede det ikke på sådan en måde, at jeg kunne se, at man kunne nå det samme 
ved at lege med nogle fliser. Man kan føle, at man lader eleverne i stikken til eksamen.  

Jeg synes, han virkede til, at han havde en rigtig god ide og opskriften på, hvordan det hele 
bare skulle være. Men jeg kunne ikke se, hvordan det skulle leve op til det, som jeg skulle lære 
mine elever.  

Der er også bare mange, der godt kan lide de helt traditionelle matematikundervisningstimer. 
Jeg synes dog også, at jeg angriber det på en anden måde, så jeg angriber det også på en 
nysgerrig og spørgende måde. Jeg giver dem ikke svarene. Men jeg synes, jeg finder koblingen, 
hvor det ikke kun er facit - men jeg kan ikke gå hele vejen dertil, som jeg synes, han 
præsenterede for os.  

Oplæg fra kollegaer - hvad tænkte du om de oplæg? Gav de mening for dig? Satte de refleksioner 
i gang? 



Camilla Christine Effersøe Afgangsprojekt Matematikvejleder 5. januar 2021 
dip41297   Modul nr. 203661221                              KP
  

 

Side 13 af 13 
 

Jeg altid, at når jeg hører det, så tænker jeg ”Ej, hvor lyder det fedt og spændende.” Men 
jeg får ikke gjort det. Desværre - og måske er jeg for gammel og forstokket.  

Måske er jeg blevet så gammel, at jeg tænker ”Min undervisning fungerer rigtig godt.”. 
Jeg har nogle elever, der har sagt, at de synes matematik er rigtig svært - og nu synes 
de, at det er nemmere. De klarer sig, som de skal. Jeg synes, det er sjovt at undervise.  

Når jeg hører det - jeg synes, det lød vildt fedt, at hun havde lavet den opgave nede i 
børnehaven. Det lød jo som om, at børnene var helt opslugt af det - og det lød virkelig 
virkelig fedt. Men det kræver også bare meget. Og så er vi tilbage til forberedelsestiden 
igen.  

  


