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Indledning 
 
Som matematikvejleder på en folkeskole i København er jeg blevet engageret i at påbegynde et 
udviklingsområde i skoleåret 21/22. Ledelsen og skoleudviklingsgruppen har besluttet, at skolen 
skal arbejde med inkluderende læringsfællesskaber bl.a. med inspiration fra aktionslæring. 
Inkluderende læringsfællesskaber udspringer af ønsket om at inkludere alle elever og sætte fokus 
på, hvordan læringsfællesskabet er en forudsætning for inklusion, og hvor ansvaret for at skabe 
rammen for elevernes faglige deltagelse ses som et fælles ansvar (EMU, 2020). 
Jeg har på et tidligere modul på matematikvejlederuddannelsen arbejdet med sproget som barriere 
for læring, og har beskæftiget mig med, hvordan elevernes sproglige udvikling styrker deltagelse og 
læring i matematik. 
På baggrund af dette er et kommende fokus for matematikfagudvalget derfor at udvikle 
inkluderende læringsfællesskaber med udgangspunkt i arbejdet med elevernes sproglig udvikling. 
Sproglig udvikling er et tværgående tema, som har fokus på betydningen af, at tilegnelse af et fag, 
også er at tilegne sig fagets ord og begreber (EMU, 2020). 
I inkluderende læringsmiljøer, hvor alle elever tilbydes mulighed for deltagelse (emu, 2020), kan 
sproglig udvikling ses som en ”inkluderende faktor” i matematikundervisningen (Johansen, 2007, s. 
7) 
Min umiddelbare oplevelse er dog at sproglig udvikling kan have svært ved at finde sin plads i 
praksis, og jeg derfor nysgerrig på, hvordan matematiklærerne i fagudvalget reelt arbejder med 
sproglig udvikling i praksis, og hvordan vi kan være sammen om at udvikle dette fokus. 
Fagudvalget består af syv lærere, som repræsenterer alle afdelingsfaser. Vi afholder fire årlige 
møder, hvor jeg som matematikvejleder og formand for udvalget primært står for dagsorden og 
mødeaktiviteter. 
Min intension som vejleder er at understøtte matematiklærernes praksisudvikling i forhold til 
elevernes sproglige udvikling, og da udvikling af praksis kvalificeres bedst i samarbejde (Hansen, 
2016) er jeg derfor optaget af, hvordan fagudvalget kan bruges som et redskab til praksisudvikling, 
som understøtter elevernes sproglige udvikling. 
 
 
 
Problemformulering 
 
Hvordan kan jeg som matematikvejleder på baggrund af en undersøgelse af lærernes arbejde med 
elevernes sproglig udvikling, igangsætte et udviklingsforløb der kan understøtte lærerenes 
praksisudvikling? 
 
 
 
Metode 
 
Til at undersøge min problemstilling har jeg valgt at se ind den betydning sprog har for læring i 
matematik. Til at uddybe hvorfor sproglig udvikling er så vigtigt en faktor i matematik 
vil jeg bl.a. inddrage Lene Østergaard Johansen, som omtaler læring af matematik som 
sammenligneligt med læring af fremmedsprog. 
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Med udgangspunkt i sproglig udvikling, som en inkluderende faktor, er målet med denne opgave og 
undersøgelse at opnå indsigt i, hvordan matematiklærerne i fagudvalget arbejder med sproglig 
udvikling i praksis. 
For at opnå dette bedst mulig, har jeg derfor udarbejdet et spørgeskema til alle lærerne i 
fagudvalget, og jeg har efterfølgende valgt tre kolleger ud til interview. 
Interviewet tager udgangspunkt i et praksisøjeblik, hvor autofotografi er brugt som et momentalt 
indblik i praksis. 
Autofotografiet skal, set med lærernes øjne, vise en situation hvor elevernes sproglig udvikling er i 
spil eller en situation, som understøtter arbejdet med sproglig udvikling. 
 
Formålet med undersøgelsen er at skabe rammer for det videre arbejde med elevernes sproglige 
udvikling og udvikle fremtidige tiltag, som kan bidrage til at kvalificere og udvikle lærernes 
individuelle praksis og inkluderende faglige læringsmiljøer, jf. skolens kommende udviklingsområde. 
I arbejdet med udvikling af praksis vil jeg bl.a. benytte Rune Hansens begreb om 
matematiklærerfaglighed (Hansen, 2016), og jeg vil i denne sammenhæng se nærmere på, hvilke 
kompetencer, som skal sættes i spil for at dette kan lade sig gøre. 
 
Da arbejdet med skolens udviklingsområder ofte har en kort tidsramme, ønsker jeg, at vi i 
fagudvalget kan bruge hinanden fremadrettet, selv når udviklingsområderne fra ledelsens side er 
udfaset. Derfor er jeg interesseret i at undersøge, hvilke redskaber jeg som vejleder har til rådighed 
for at opretholde fokus på sproglig udvikling fremadrettet, hvorfor jeg har valgt at se på 
mulighederne for kollektive udviklingsforløb, som trækker på inspiration fra aktionslæring og 
lektionsstudier. 
 
Til at komme med eksempler på konkrete fokuspunkter til praksisudvikling har jeg valgt at se på, 
hvordan man kan planlægge sin undervisning med stilladsering og vigtigheden af at planlægge med 
eksplicitte sproglige mål. Til at uddybe dette vil jeg inddrage Helle Tobiassen og Pauline Gibbons 
betydelige pointer, og sammenholde disse med lærernes egne ønsker til fremtidige tiltag. 
 
 
 
Sproglig udvikling 
 
Opgaven og undersøgelsen tager udgangspunkt i, at opmærksomhed på elevernes sproglig 
udvikling har stor betydning for elevernes forudsætninger og deltagelsesmuligheder. 
Fokus på sproglig udvikling har stor betydning, da læring anses som en social proces, hvor sprog og 
kommunikation er en vigtig del af selve læreprocessen (Andersen, 2008). 
Gennem sprog bliver elevernes forståelser fremhævet, og tilegnelsen af sprog er en aktiv social 
proces (Tobiassen, 2014). Gennem arbejdet med fagets sprog kan deltagelsesmulighederne 
optimeres (Tobiassen, 2014). 
 
Lisbet Østergaard Johansen peger på, at man kan skabe en mere inkluderende 
matematikundervisning ved at læreren ”er bevidst om sin egen sprogbrug” (Johansen, 2007, s. 23). 
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Sproget i matematik adskiller sig på mange måder fra hverdagssproget, og Johansen omtaler at 
læring af matematik kan ”betragtes som læring af et fremmedsprog eller en særlig diskurs.” 
(Johansen, 2007, s. 21). 
Johansen tager afsæt i Vygotskys skelnen mellem spontane og videnskabelige begreber, og 
sammenligner her udvikling af videnskabelige begreber med læring af fremmedsprog. 
Læring af fremmedsprog eller videnskabelige begreber udvikles ved hjælp af modersmål/spontane 
begreber, og udvikling af spontane og videnskabelige begreber foregår i en vekselvirkning og 
beriger gensidigt hinanden, således at videnskabelige begreber også er med til at udvikle 
betydningen af spontane begreber (Johansen, 2007) 
 
Helle Tobiassen pointerer, at for alle elever, uanset sproglige og faglige forudsætninger, er det 
nødvendigt at lære fagets sprog og arbejde med ”at ’bygge bro’ mellem hverdagssprog og 
fagsprog” (Tobiassen, 2014, s. 29), og Pauline Gibbons understreger nødvendigheden af 
interaktionen i udvikling af sprog. (Gibbons, 2009) 
At lære fagets sprog forudsætter sproglig interaktion i undervisningen, hvilket nødvendiggøre at 
eleverne bliver sat i ”sprogpædagogiske aktiviteter” (Tobiassen, 2014, s. 32) i undervisningen, som 
understøtter den faglige læring for alle elever (Tobiassen, 2014). 
 
Et vigtigt nøglebegreb i denne forbindelse er stilladsering. Stilladsering er en metafor, som er 
inspireret af Vygotsky/Bruner med udgangspunkt i zonen for nærmeste udvikling. Stilladsering ses 
som den støtte, som læreren midlertidigt opbygger, så eleven på sigt bliver i stand til at udføre en 
lignende opgave uden hjælp (Tobiassen, 2014 s. 37) 
 
 
 
Teori og praksis - et komplekst forhold 
 
I arbejdet med at praktisere sproglig udvikling og med at omsætte denne viden om sprogets 
betydning for læring i matematik, har jeg valgt at inddrage Tone Saugstad pointer om det 
komplekse forhold mellem viden og praksis. 
Saugstad ønsker at sætte fokus på, at både teoretisk og praktisk kundskabsområder har sine egne 
styrker og kvalitative kendetegn, og fremhæver at der indenfor det pædagogiske område ikke 
nødvendigvis er en tæt anvendelsesrelation mellem viden og kunnen, og ”viden om noget fører ikke 
automatisk til en evne til at handle efter denne viden i praksis” (Saugstad, 2007, s. 220). 
Saugstad argumenter for, at lærere ikke er afhængige af viden for at være praktikere, men 
fremhæver, at det er evnen til at vurdere, hvilke regler og procedurer, der bør anvendes i en given 
praktisk situation, som ”kendetegner den gode praktikker” (Saugstad, 2007, s. 232) og at ”den 
praktiske kundskab er en deltagerkundskab” (Saugstad, 2007, s. 232). 
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Matematiklærerfaglighed 
 
I forventningen om at vi i fagudvalget kan støtte hinanden i udvikling af praksis, er jeg nysgerrig på, 
hvilke kompetencer lærerne skal have i spil for at få gang i en udviklingsproces, og hvordan jeg som 
vejleder kan understøtte denne. 
Som matematiklærer er det nødvendigt at kunne reflektere over egen praksis og bemærke et 
muligt udviklingsbehov i forhold til nye tendenser (Hansen, 2016) 
Rune Hansen påpeger nødvendigheden af et fællesskab i udvikling af praksis. I dette fællesskab kan 
en mere åben praksis udvikles (Hansen, 2016). 
Matematiklærerfaglighed er et begreb, som ifølge Rune Hansen indkredser centrale ”elementer ved 
matematiklæreres kompetencer” (Hansen, 2016, s. 128). 
 
Matematiklærerfaglighed inddeles i fire områder (Hansen, 2016, s. 129-131) 
 

- Sagslogisk kompetence 
o Består af matematisk kompetence, viden og færdigheder. Samt defineres med 

udgangspunkt i læreplanen 
 

- Matematikdidaktisk kompetence 
o Fokus på hvordan et matematisk domæne gøres tilgængeligt for eleverne. 

Sammentænke viden om elever, undervisning og matematik, således der etableres 
stimulerende undervisnings- og læringssituationer for alle elever. 

 
- Evalueringskompetence 

o Fortolkning, vurdering og afdækning af elevernes viden, færdigheder og 
kompetencer. 
 

- Professionsfaglig selvkompetence 
o Metakompetence, hvor læreren forholder sig kritisk reflekterende til sin egen 

professionsfaglighed. 
Herunder at opleve mestring, at se andre lærere håndterer ændringer med succes, 
overbevisning om håndtering af nye elementer med succes (social overtagelse). 
Samt fysiske og emotionelle reaktioner i forbindelse med arbejdet 

 
 
 
Udviklingsmetoder og inspiration til praksisudvikling 
 
Da skolens udviklingsområde skal tage udgangspunkt i aktionslæring, ønsker jeg at undersøge hvilke 
muligheder, der ligger i dette værktøj. 
Desuden vil jeg kigge ind i, hvordan lektionsstudier kan bruges som metode til at danne rammen 
om et udviklingsforløb for fagudvalget. 
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Aktionslæring tager udgangspunkt i aktionsforskning som undersøgelsesmetode, hvor målet er at 
udvikle og understøtte forandring, og fremgangsmåden bygger på inddragelse af aktørerne 
(Mottelsen & Muschinsky, 2017) 
Tanken er at man på baggrund af ønsket om forandring planlægger en forandring, gennemfører en 
forandring og samler op på erfaring og viden omkring denne mulige forandring. 
Fremtidsværkstedet er en metode herunder, hvor aktørernes perspektiv bliver inddraget, og som er 
bygget op om tre faser (Mottelsen & Muschinsky, 2017, s. 79) 
 

- Kritikfasen 
o Forholde sig til det, som ikke fungerer i konteksten 
 

- Utopifasen 
o Ideer, hvad man ideelt kunne tænke sig 

 
- Realitetsfasen 

o Konkrete handleplaner iværksættes på baggrund af de to første faser. 
 
Intensionen er, at der i fællesskab kan skabes erfaringer og viden om, hvordan ”forandringer kan 
finde sted” (Mottelsen & Muschinsky, 2017, s. 79). 
Ved aktionslæring er det udbredt at observation af praksis inddrages som analyser og refleksioner 
med henblik på at udarbejde nye handleforslag (Mottelsen & Muschinsky, 2017). 
 
Tæt i denne sammenhæng kan en struktur inspireret af lektionsstudier desuden medtænkes. 
Formålet med denne metode er planlægge en undervisningstime sammen i et team med 
udgangspunkt i at undersøge en fagdidaktisk problemstilling (Rasmussen, 2015). 
Intensionen er, at én af lærerne underviser mens de andre fra teamet observerer på elevernes 
respons, og disse observationer gøres efterfølgende til genstand for refleksion i teamet 
(Rasmussen, 2015). 
 
 
 
Undersøgelsesdesign 
 
Den kvalitative undersøgelse bygger på viden fra matematiklærere i fagudvalget, og alle syv lærere 
fra udvalget er derfor involverede i undersøgelsen. 
Hensigten er at få mest muligt indblik i lærernes perspektiver og praksisser (Mottelsen & 
Muschinsky, 2017), og vi vil på baggrund af denne indsigt kunne igangsætte et udviklingsforløb om 
sproglig udvikling i forbindelse med udvikling af inkluderende læringsfællesskaber. 
 
Undersøgelsen har et fænomenologisk afsæt (Mottelsen & Muschinsky, 2017), og vil være 
kendetegnet ved den forstående forskertype, som finder viden på baggrund af de involveredes 
perspektiver, og samtidig tillægges stort fokus på deres konkrete kontekst (Launsø, Rieber & Olsen, 
2017). 
Den forstående forskertype arbejder netop ud fra at ”afdække menneskers meninger, vurderinger, 
motiver og intentioner i deres specifikke kontekst” (Launsø, Rieber & Olsen, 2017, s.28), og 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Dia Danneberg Mogensen                                      Afgangsprojekt Matematikvejleder                                       
dip41578                                                                                                                 Modulnr. 211661221  

 
 

8 

udgangspunktet vil derfor være, hvilken mening lærerne tillægger sproglig udvikling i deres 
undervisning. 
Undersøgelsen af lærernes perspektiver på sproglig udvikling i praksis samt mulige tiltag omkring 
fagudvalgets samarbejde vil basere sig på kvalitativt spørgeskema, semistruktureret interview og 
autofotografi. 
 
Jeg benytter mig af datatriangulering, da de tre typer af data til sammen giver et mere nuanceret 
indblik i lærernes arbejde med sproglig udvikling i praksis, og jeg opnår bredere kendskab og 
”komplementær viden” (Frederiksen, M, 2015, s. 262). 
 
I forhold til kvaliteten af lærernes udsagn og besvarelser af spørgeskema, er jeg opmærksom på, at 
der ikke er garanti for at lærernes svar er helt ærlige, men det har været en vigtig faktor, at lærerne 
har følt sig trygge og tilpasse i undersøgelsen. 
Da min undersøgelse tager udgangspunkt i lærernes personlige og individuelle erfaringer og 
perspektiver, er jeg derfor opmærksom på det etiske problemfelt undersøgelsen befinder sig i 
(Brinkmann, 2020). 
Jeg er desuden opmærksom på, at jeg i min vejlederrolle skal være påpasselig med at fremstå 
bedrevidende, hvilket er også grunden til, at jeg har valgt at tydeliggøre over for lærerne, at 
undersøgelsen bygger på deres perspektiver og erfaringer, og udarbejdelsen af udviklingsområder 
er efter aftale med lærerne i fagudvalget. 
 
Undersøgelsens kvalitetskriterier er vurderet ud fra den forstående forskertypes fokus på de 
udforskedes perspektiver og kontekst (Launsø, Rieber & Olsen, 2017). 
I ønsket om at højne gyldigheden sikrer jeg mig efter alle interview, at lærerne kan genkende deres 
udsagn og perspektiver i min fortolkning i mine noter og citater, jf. spejlkriteriet. 
Jeg har som lærer og vejleder generelt har et stort kendskab til lærernes kontekst og de sociale 
sammenhænge, hvilket helhedskriteriet søges efterkommet herved (Launsø, Rieber & Olsen, 2017). 
På baggrund af dette kendskab vurderer jeg, at der i forhold til overførbarhed kan laves en 
sammenlignelig kontekst til resten af skolens matematiklærere, og resultatet kan i høj grad 
overføres, og derved leve op til intensionen om overførbarhed (Launsø, Rieber & Olsen, 2017). 
 
 
Kvalitativt spørgeskema 

 
Første led i undersøgelsen er et kvalitativt spørgeskema som er sendt ud til alle syv lærere, hvilket 
kan give et overordnet indblik i alle lærernes forskellige perspektiver (Bilag 1) 
Spørgeskemaerne er anonymiserede, hvilket derved kan give større chance deltagelse i 
undersøgelsen (Launsø, Rieber & Olsen, 2017). 
Da jeg som udgangspunkt er interesseret i lærernes vurdering og perspektiv på temaet, er sproglig 
udvikling er ikke beskrevet i spørgeskemaet, og jeg kan derved undgå, at lærerne svarer ud fra min 
forklaring. 
I forbindelse med udsendelse af skemaerne er en forklaring af undersøgelsen beskrevet, således 
alle lærere er informeret om undersøgelsens formål. 
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Det semi-strukturerede spørgeskema er udformet således, at lærerne har mulighed for lukkede 
svarmuligheder, men indeholder også åbne spørgsmål, som kræver og indbyder til kommentarer og 
uddybelser (Launsø, Rieber & Olsen, 2017). 
 
Spørgeskemaet er bygget op således, at der spørges ind til fire områder: 
 

o Lærernes indsigt i og perspektiver på temaet om sproglig udvikling 
o Planlægning og samarbejde 
o I praksis 
o Fremtidige perspektiver 

 
 
Interview 

 
Den anden metode i undersøgelsen er interview. 
Interview er valgt, da denne metode er velegnet til uddybende dialog (Mottelsen & Muschinsky, 
2017). 
Intensionen er at udlede lærernes oplevelser, holdninger og erfaringer med sproglig udvikling i 
praksis, og vil tage udgangspunkt i en situation fra en undervisningstime gennem autofotografi, 
hvor lærerne har vurderet, at elevernes sproglige udvikling er i spil. 
Hensigten er at skabe en dialog med afsæt i fænomenologien, hvor læreren er i centrum i en 
undersøgende samtale (Mottelsen & Muschinsky, 2017), hvor det har været vigtigt at skabe en 
samtale, hvor vi har undersøgt lærerens forståelse og erfaring i arbejdet med elevernes sproglig 
udvikling (Mottelsen & Muschinsky, 2017). 
 
Interviewet er semi-struktureret efter en guide, hvor der primært spørges ind til autofotografiet og 
vil bære præg af at være eksplorativt (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Hensigten er også at reflektere over sproglig udvikling i praksis, hvorfor samtalen vil foregå i en 
variation af uformel og formel struktur, hvor der er fokus på reflekterende, opsamlende og 
fortolkende spørgsmål (Launsø, Rieber & Olsen, 2017). 
 
 
Autofotografi 

 
Den tredje undersøgelsesmetode og et vigtigt element i interviewet er autofotografi. 
Valget af autofotografi er valgt på baggrund af flere faktorer. 
Restriktionerne i forhold til corona-situationen haft indflydelse på mulighederne for valg af 
undersøgelsesmetoder i forhold til observation. 
Dog har valget af autofotografi været et bevidst valgt, da fotografiet understøtter intensionen om, 
at lærerens syn og vurdering af sproglig udvikling i praksis er i centrum. 
Autofotografiet som metode er en dokumentation af lærernes egne oplevelser eller adfærd i 
relation til sproglig udvikling, som de derved fotograferer (Albrechtsen, 2017). 
Denne metode har som force at give et særligt indblik i og mulighed for bedre forståelse for 
lærernes perspektiver (Mogensen, 2014). 
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Autofotografiet er netop omdrejningspunktet for refleksion i interviewet, og er med til at give 
interviewet en eksplorative karakter. 
 
 
 
Analyse af spørgeskema 
 
Som udgangspunkt har spørgeskemaet som hensigt at give et samlet indblik i lærernes arbejde med 
sproglig udvikling i praksis. Samtidigt kan besvarelserne give ideer til konkrete udviklingsområder på 
baggrund af lærernes egne ønsker om at kvalificere det videre arbejde med fokus på elevernes 
sproglig udvikling. Alle lærere har besvaret spørgeskemaet (bilag 2). 
 
For at gøre denne viden tilgængelig er analysen af data delt op fire områder. 
 

- Indsigt i og perspektiver på temaet sproglig udvikling 
- Planlægning og samarbejde 
- I praksis 
- Fremtidige perspektiver 

 
 
Indsigt i og perspektiver på temaet sproglig udvikling 
 
Som skrevet indledningsvist ses sprog og kommunikation som en del af læreprocessen og sproget i 
matematik anses som noget særligt. Besvarelserne på spørgeskemaet vil derfor blive undersøgt for, 
om lærerene er opmærksomme på og kendertegner fagets sprog. 
 
I besvarelserne som omhandler indsigt i og perspektiver på sproglig udvikling, svarer lærerne 
generelt meget uddybende. 
Første spørgsmål er med åben svarkategori, og spørger indtil lærernes tanker om sproglig udvikling. 
 
To lærere beskriver, at ”sprog er foranderligt..., ord har mange betydninger i forskellige 
sammenhænge”, og ”sprog ændrer mening alt efter den faglige kontekst”. 
Deslige har fire af lærerne udtrykt, at fagord og hverdagssprog er forskelligt fra hinanden og bør 
tillægges fokus, fordi vi bl.a. ”fejlagtigt tror at førfaglige ord er velkendte og forstået” og hvilket vi 
lærere ofte glemmer. 
Én af lærerne udtrykker at ”Matematik er jo lidt et sprog for sig selv...”, og at begrebsforståelse 
også handler om, at ” eleverne benytter sig af lærte begreber i undervisningen”. 
 
Samlet set udtrykker lærerne, at sproglig udvikling handler om, hvordan eleverne udvikler et fagligt 
sprog og ordkendskab, og uddybes med, at det er hvordan ”eleven sprogligt udtrykker sig” i faget 
samt ”evnen til at udtrykke sig præcist” og kunne ”forstå fagudtryk”. 
 
I spørgsmålet om sprogfærdigheder, svarer fem lærere, at de tænker både receptivt og produktivt 
sprogbrug. Men til trods for flere valgmuligheder tillægger fem af lærerne tale, som den 
sprogfærdighed, de tænker mest på, hvor skrive kun får én markering. 
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Ud fra ovenstående citater vurderer jeg, at lærerne har stor viden og forståelse for at sproget i 
matematik skiller sig ud, hvilket ligger i tråd med synet på at se matematik som læring af 
fremmedsprog, og lærerne gør sig seriøse overvejelser over fagsproget i forhold til hverdagssprog 
og tillægger sproglig udvikling et vigtigt fokus. 
Lærernes besvarelser omkring sprogbrug og sprogfærdigheder, vidner om, at ikke alle fire 
sprogfærdigheder bliver set som lige vigtige, og at producere tale ofte forbindes med sproglige 
udvikling i praksis. 
Dette kan dog være problematisk, da ”et nuanceret og varieret skolesprog bygger på udvikling af 
både det mundtlige og det skriftlige sprog” (EMU, 2020). 
 
 
Planlægning og samarbejde 
 
At undervise med fokus på sproglig udvikling kræver overvejelser over, hvilke sproglige krav 
undervisningen stiller, og kræver desuden overvejelser over hvordan aktiviteter, som understøtter 
både sproglige og faglige læringsmål kan stilladseres (Tobiassen, 2014). 
 
I forbindelse med spørgsmålet om hvorvidt sproglig udvikling indgår i lærernes planlægning, har lige 
over halvdelen af lærerne svaret, ja, de mener, at det kræver mere forberedelse at planlægge 
undervisning med fokus på sproglig udvikling, hvor tre svarer nej. 
 
Én lærer har altid stort fokus på sproglig udvikling i planlægningen, fire planlægger med sproglig 
udvikling i nogle aktiviteter, men to planlægger eller indtænker aldrig sproglig udvikling 
undervisningen. 
 
I forhold til samarbejde, svarer fire lærere, at de stort set aldrig samarbejder eller sparrer med 
kolleger omkring sproglig udvikling i undervisning, og tre svarer, at de nogle gange gør. 
Ingen af dem svarer næsten altid. 
 
Disse besvarelser kan tyde på, at sproglig udvikling ikke får meget plads i planlægningen af 
undervisningen og hverken prioriteres i egen individuelle planlægning eller i samarbejde med andre 
matematiklærere. Og til trods for en enkelt lærer, som altid har dette fokus, kan dette være 
bekymrende idet undervisningen derved ikke bærer præg af bevidst og stilladseret sproglig 
interaktion. 
 
I praksis 
 
Da jeg søger indsigt i lærernes konkrete undervisning, omhandler de fleste spørgsmål deres 
nuværende praksis. Dette område inddeles derfor i underkategorierne: 
 

o Dialog 
o Aktiviteter 
o Undervisningsstruktur og lærerrolle 
o Metakommunikation 
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o Dialog 
 

I spørgsmålene om dialog i undervisningen svarer 4 lærere, at de vægter elev-elev-samtaler lidt, 
mens tre besvarer spørgsmålet med rigtig meget. 
I samme kategori hvor der spørges til, hvor højt lærer-elev-samtale bliver vægtet, svarer fire ud af 
syv rigtig meget og 3 besvarer med lidt. 
Ingen af lærerne besvarer ikke meget, hvilket indikerer, at lærerne prioriterer dialog i undervisning 
enten ved elev-elev-samtaler eller lærer-elev-samtaler. 
 
Fire lærere mener endog, at eleverne er dem, som får mest taletid, to mener, at både lærer og 
elever taler lige meget, mens to mener, at det er lærerne selv, som taler mest. 
 
6 lærere mener at tale blandt andet er den sprogfærdighed, som får mest plads til udvikling i deres 
praksis, hvilket understøtter besvarelserne om brug af dialog. 
Sprogfærdighederne læse og skrive får hhv. en og to tilkendegivelser. 
 
Disse besvarelser kan tyde på, at lærerne er opmærksomme på, at dialogen i klasserummet har 
betydning for udviklingen af sprog, og jeg glædes ved, at over halvdelen af lærerne mener, at 
eleverne får mest taletid, til trods for det næsten lyder for godt til at være sandt. 
 
Jeg bemærker dog, at to mener, de selv snakker mest, og umiddelbart tolker jeg besvarelse i denne 
kategori, som en tilkendegivelse af, at mundtligt sprogbrug og interaktion fylder meget af den 
daglige undervisning, og der sjældent prioriteres skriftlig sprogbrug. 
 
 

o Aktiviteter 
 

Aktiviteter som understøtter elevernes sproglige udvikling, kræver en særlig tilgang og planlægning. 
For at udvikle sit sprogbrug, må man som udgangspunkt bruge sproget i interaktion, og 
undervisningen må bære præg af, at elevernes bliver sat i situationer, som afspejler dette. 
 
Hvor meget elevernes sproglig udvikling fylder i praksis, varierer en del. To af lærerne angiver, at de 
sjældent tænker på det, fire lærere har det i tankerne ind i mellem, mens to altid tillægger sproglig 
udvikling et stort fokus i deres undervisning. 
Om man i undervisningen kan se tegn på, at der arbejdes med sproglig udvikling, besvarer fire 
lærere, at der er få aktiviteter, som understøtter denne udvikling og én, som mener, at man 
umiddelbart ikke kan se det. 
Der er to lærere, der til gengæld giver udtryk for, at eleverne ofte er meget aktive både skriftligt og 
mundtligt. 
 
Disse besvarelser kan tyde på, at det er meget afhængigt af læreren, hvor vidt eleverne møder 
undervisning, som bærer præg af sprogbaserede aktiviteter.  
På nær to lærere, lader det til at sproglig udvikling er svær at se i praksis eller ikke prioriteres. 
I spørgsmålet om, hvilke aktiviteter, der oftest ses i egen praksis, som understøtter elevernes 
sproglig udvikling, fremhæves nedenstående fra åbne svarmuligheder 
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- Læreroplæg, gruppearbejde, samtale om opgaver 
- Opstart med forklaring, herefter fællessnak, efterfølgende aktiviteter 
- Begrebskort 
- Elev-elev beskrivelse af opgave/problematikker, efterfølgende gengive skriftligt 
- Klassediskussioner og plancher 
- Makkersamarbejde 

 
Umiddelbart undrer det mig, at ingen af lærerne beskriver eksplicit, hvordan aktiviteterne 
understøtter elevernes sproglige udvikling, og mange af de eksemplificerede aktiviteter fremstår 
meget traditionelle. 
Ingen af disse aktiviteter kan nødvendigvis stå alene, uden nogen nærmere overvejelser. 
 
 

o Undervisningsstruktur og lærerrolle 
 
I en undervisning som inddrager aktiviteter og dialoger, som understøtter elevernes sproglige 
udvikling, er det nødvendigt, at man som lærer har gjort sig nogle overvejelser over den struktur, 
undervisningen bygger på, samt hvordan man som lærer forholder sig. 
Gibbons understreger, at man som lærer blandt andet skal være opmærksom på 
”samtalealternativer i et klasseværelse” (Gibbons, 2009, s. 39), hvilket både fordrer 
opmærksomhed på lærerrollen og samtale- og undervisningsstrukturen. 
 
Netop under undervisningsstruktur og lærerrolle har jeg valgt at spørge ind til, om lærerne 
medtænker disse forhold i undervisningen i forhold til sproglig udvikling. 
 
Én lærer tænker ikke meget over sin egen rolle, men der er hhv. tre lærere, som svarer jo, lidt og tre 
svarer rigtig meget. 
Fire lærere svarer, at de ikke tænker over struktur i undervisningen, og tre svarer lidt. 
 
Svarene er umiddelbare ikke helt entydige, men i forhold til struktur i undervisningen er det klart, at 
de fleste lærere ikke tillægger dette den store betydning. 
Til gengæld er der flere, der er opmærksomme på deres egen rolle, hvilket tyder på, at de tillægger 
deres egen rolle stor værdi, hvilket også kunne ses i forbindelse med besvarelserne om lærer-elev-
dialogen. 
 
 

o Metakommunikation 
 
Ruth Mulvad påpeger ”at lære fag er ensbetydende med at eleverne udvikler deres sprog. Dette 
synspunkt på læring har som konsekvens at der i undervisningen skal arbejdes synligt med selve 
den sproglige udformning” (Mulvad, 2012, s. 301), hvilket har den betydning, at eleverne igennem 
metasproglige samtaler bør gøres opmærksomme på fagets sproglige egenart og finurligheder. 
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I spørgsmålet om, hvorvidt lærerne tænker over at undervise om sproget i matematik, svarer over 
halvdelen, at de er ”meget opmærksomme på at gøre eleverne bevidste om fagets sprog og 
begreber”, to svarer ”jo lidt”, og en enkelt tænker ikke så meget over det. 
Trods en enkelt afstikker, bekræfter disse besvarelser, at lærerne er opmærksomme på den særlige 
diskurs i matematik, og mener, at de gør eleverne opmærksomme på dette. 
 
 
Fremtidige perspektiver 

 
I arbejdet med fagudvalgets kommende udviklingsområder, har jeg valgt at spørge ind til 
udfordringer, lærerne kan have i forbindelse med arbejdet med elevernes sproglige udvikling. 
Udfordringerne kan sammen med lærernes egne ideer til fremtidige aktioner skabe et fælles 
udgangspunkt for et udviklingsområde. 
 
I spørgsmålet om hvilke udfordringer, som har indflydelse på praksis i forhold til elevernes sproglige 
udvikling, besvarer tre ud af syv, at de oplever, at eleverne kan have udfordringer med forståelse af 
fagsprog/førfaglige ord samt forståelse. 
To lærere oplever, at faglige samtaler kan være svære at styre i klassen, den ene har sågar svært 
ved samtaler i plenum. 
En udskolingslærer oplever, at sproglig udvikling kan glemmes og derved kun bevidst opstår i 
undervisningen en gang i mellem og udtaler, at ”... man let kan glemme det... [men] det kan være 
nemmere i udskolingen, da der er en del flere [faglige] udtryk i spil”. 
Den sidste lærer mener, at mangel på viden omkring sproglig udvikling kan være en udfordring. 
 
Lærerne kommer med mange forskellige og gode bud på, hvad der kan arbejdes med på sigt, også 
bud på områder, som vedrører andre didaktiske udfordringer og ikke nødvendigvis understøtter 
elevernes sproglig udvikling. En lærer skriver bl.a., at ”fokus på det basale. Dvs. addition, 
multiplikation osv.” eller en anden lærer ”fokus på tallinjen”. 
 
To af lærerne udtrykker, at udvikling af elev-elev-samtaler er et område, som både bliver nævnt 
under problematikker, men også som forslag til et videre arbejde, fx ”benytte mere tid på elev-elev-
samtaler”, eller en anden lærer skriver ”man skal som lærer tro på at elevsamtalen er lige så givtigt 
som forelæsning”... og arbejde med at eleverne giver ”instruktioner/forklaringer, hvor der er skjult 
viden for nogle deltagere...”. 
To lærere skriver, at arbejdet med præcisering af og visuelt præsenterede faglige begreber kan 
være interessante at arbejde med, eksempelvis uddybet med ”en oversigtstavle med begreber, så 
læreren undervejs kan tydeliggøre hvilke begreber vi har arbejdet med i skolen”. 
Et sidste forslag er på baggrund af et allerede planlagt område, at ”arbejde lidt med faglig 
læsning...”. 
 
Besvarelserne vedrørende udfordringer kan således indgå i udarbejdelsen af kritikfasen i 
fremtidsværkstedet, hvor vi kan fremlægge, hvad der ikke fungerer (Mottelsen & Muschinsky, 
2017). Samtidig kan ideerne bruges til utopifasen. 
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Opsamling på spørgeskema 
 

På baggrund af analysen af spørgeskemaet tegner der sig et billede af, at lærerne har stor indsigt i 
fagets sprog og betydningen af sprogets betydning for læring, som indikerer en god sagslogisk 
kompetence (Hansen, 2016). 
Hvorvidt lærerne kan omsætte denne viden til praksis, tyder på at være meget forskellig, og min 
umiddelbare vurdering på baggrund af besvarelserne er, at aktiviteter eller planlægning af 
aktiviteternes stilladsering er mangelfuld. 
Til trods for forskellige syn på sagen, kan der i analysen af lærernes udtalelser groft konkluderes, at 
sproglig udvikling omhandler læring af fagbegreber og fagsprog gennem dialog og gruppeaktiviteter 
i undervisningen. 
 
 
 
Analyse af interview og autofotografi 
 
For at få en dybere indsigt i, hvordan lærerne arbejder med sproglig udvikling i praksis, er tre lærere 
blevet interviewet. 
Lærerne har forskellig praksiserfaring, og Lærer 1 har undervist i tre år, lærer 2 et halvt år og lærer 
3 i syv år, og i fortroligheden og tryghedens tegn, er interviewene foregået individuelt. 
 
Lærerne deltager frivilligt, og er informeret om baggrunden for interviewet og spørgeskemaet er 
besvaret inden. Lærerne giver samtykke til lydoptagelse, og da jeg ønsker, at lærerne genkender 
deres pointer og perspektiver, gengiver jeg mine noter for den interviewede og spørger til deres 
accept af disse. 
Jeg har udarbejdet en guide på seks hovedspørgsmål, som alle er åbne spørgsmål (bilag 3). 
 
Interviewene tager udgangspunkt i et kik ind i undervisningen, hvor autofotografi er 
omdrejningspunktet, og da jeg som udgangspunkt søger indsigt i lærernes perspektiver og 
holdninger, har jeg fokus på at stille refleksionsrettede spørgsmål samt validerende spørgsmål 
(Launsø, Rieber & Olsen, 2017). Enkelte uddrag er transskriberet fra interviewene (Bilag 4).  
 
Formålet med interview er at opnå mulighed for et dybere indblik i lærernes forståelse af elevernes 
sproglige udvikling gennem autofotografiet samt refleksion over praksis og brugen af autofotografi 
(bilag 5). 
 
På baggrund af overstående har jeg opstillet følgende kategorier, som data er blevet sorteret og 
vurderet efter: 
 

- Refleksion over billedet 
Beskrivelse af situationen på billedet 
Hvorfor netop denne situation eller dette billede 
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- Metarefleksion 
Refleksion igennem foto 

 Fælles refleksion 
 Betydning for individuel praksisudvikling 
 
 
Refleksion over billedet 
 
Hensigten med autofotografiet er at få indblik i praksis gennem lærernes perspektiv samt bruge 
billedet til at reflektere over praksis. 
Lærerne er i invitationen til interviewet blevet bedt om at tage et billede af en situation, hvor de 
har fokus på elevernes sproglig udvikling. 
 
Lærer 1 (L1) viser mig en serie billeder af aktiviteter/opgaver, som L1 har lavet sammen med 
eleverne, og beskriver at der på første billede vises et skakbræt med forskellige tal på. 
L1 fortæller, at han har taget flere billeder, og siger, at ”for mig blev det en serie”.  L1 ville vise disse 
billeder, da ”det er fordi jeg ville vise, hvad det er jeg viser og gennemgår med dem...”, og beskriver 
selve undervisningsforløbet. ”Vi har arbejdet med skak-udfordring og arbejdet med en myte og 
gåde, der ender med at der ligger ét riskorn på første felt, to på andet felt, fire på det næste og så 
otte, og så fordobles der hver gang. Og så har elevernes opgave været de skulle finde ud af hvad der 
lå på det sidste felt, og til sidst, hvor mange der lå i det hele...”. 
 
Umiddelbart er billedet ikke fra en undervisningssituation, men L1 udtrykker, at ”det var svært... at 
finde ud af hvad... det vigtige er at tage et billede af i denne situation... og det er også derfor at jeg 
endte med at have flere med...”, og fortsætter med ”det er svært at tage et billede af, at der er 
fokus på at de taler meget sammen... så var det jo bare to, som sad ved siden af hinanden og 
kiggede på tal, og det synes jeg ikke viste så meget... Det er svært at få det sproglige ned på et 
billede, synes jeg”. 
Udgangspunktet for samtalen er således ud fra billeder af aktiviteter og ikke en situation, som 
tiltænkt, men samtalen får alligevel en refleksiv karakter, og ved hjælp af uddybende spørgsmål, 
som spørger indtil intensionerne i undervisningsforløbet, reflekterer L1 blandt andet over ”jeg har 
faktisk ikke tænkt så meget over selve begrebet dobbelt, det var ikke noget jeg havde taget aktivt 
stilling til hvordan skulle fortolkes eller formidles...”. 
 
At fotografere en situation, som understøtter elevernes sproglige udvikling, er tilsyneladende ikke 
så nemt. 
I interviewet med Lærer 2 (L2) viser L2 mig et billlede af en tegning, som L2 har tegnet i forbindelse 
med et spil omhandlende en tallinje. 
L2 fortæller at, ”det billede jeg gerne vil snakke ud fra, er det billede her med superheltene”. 
Umiddelbart er dette billedet også et billede af en opgave, som eleverne skal løse, og i dette 
tilfælde et spil, og viser ikke et billede fra praksis. 
Da jeg spørger mere ind til tegningen, fortæller L2, at ”det var ligesom om der opstod en 
regnehistorie, for de er ikke gamle nok til at læse en regnehistorie, men der kom ligesom en historie, 
de blev meget engagerede i”. 
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I videre refleksion over spørgsmålet om, hvorvidt billedet afspejler arbejdet med sproglig udvikling, 
siger L2, at ”det var ikke så meget fagsprog vi udviklede der, det var mere juhu, nu vinder jeg, eller 
nu går jeg frem eller tilbage på tallinjen... ja måske kan man godt sige at der er noget med sproget... 
Nahj, altså det er nogle hverdagsord, vi bruger det i noget andet...”, hvilket fik os tilbage på sporet i 
en samtale om fagsprog og hverdagssprog, hvor L2 udtrykker, at ”jeg er bange for at det er for 
meget på en gang, jeg er bange for at overloade dem, ikk...”, og L2 fortæller om en anden situation, 
hvor L2 præsenterede perspektivtegning, og udtaler, at ”jeg [var] helt off, og snakkede fagsprog 
med vertikale linjer og sån, og der gik klappen bare ned... Jeg var helt væk... Jeg havde tabt dem helt 
fra starten af...” 
 
Lærer 3 (L3) har desværre ikke medbragt et billede. Umiddelbart en forglemmelse, da han havde en 
idé fra et forløb om brøker, men udtaler også, at ”måske også fordi jeg var i tvivl om, hvad det var 
jeg skulle tage billede af...” 
Interviewet stoppede heldigvis ikke der, da L3 havde en masse på hjerte alligevel. L3 fortæller, at de 
i arbejdet med brøker havde prioriteret et skriftligt produkt, hvor elevgrupperne skulle præsentere 
deres planche, og tilføjer, at ”de skal bidrage, de skal på banen for at der er sproglig udvikling... 
tænker jeg... de kan jo godt hører mig sige, men de skal selv forklare og bruge de begreber, som jeg 
forklarer for dem... Jeg skal ligesom kunne se eller høre, at de har forstået...” 
 
Det indblik jeg får i praksis, er begrænset af, at billederne er af aktiviteter og ikke situationer fra 
undervisningen, og jeg kan blive i tvivl om, om opgaven har været tydelig. 
Umiddelbart viser udtalelserne fra interviewene dog, at lærerne tænker meget i aktiviteter, 
gruppearbejde og lærer-elevsamtaler. 
 
 
Metarefleksion 
 
Som udgangspunkt har intentionen med autofotografiet været at blive endnu klogere på lærernes 
praksis. Autofotografiet har samtidig den fordel, at billedet ikke nødvendigvis er afhængigt af tid og 
corona-restriktioner, og kan invitere ind til en mere åben praksis, og jeg har derfor også spurgt de 
interviewede om brugen af autofotografiet, som metode til refleksion over egen praksis. 
 
L1 udtaler, at ”det har jeg faktisk ikke taget så meget stilling til”, og L2 svarer ”det er god ide. Fordi 
jeg tror... det gør det lettere, det er ligesom at have et mindmap at tale ud fra”, hvilket er en positiv 
tilkendegivelse af autofotografiets muligheder. 
 
I spørgsmålet om hvorvidt billedet kunne bruges som udgangspunkt for refleksion i fagudvalget, 
siger L1, at ”det giver rigtig god mening, men det er ikke noget jeg har tænkt over ”, og udtrykker, at 
han generelt er vant til at tale med sine kolleger om undervisning. 
L2 ytrer, at ”det er altid godt at reflektere... sammen...”, men uddyber, at observation i 
undervisningen ”kan skabe et ekstra pres, som jeg vil være meget opmærksom på... 
Det vil være svært for mig at agere naturligt”, hvor billedet netop kan skabe en distance og tage 
fokus væk fra læreren. 
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I spørgsmålet om, hvad L3 mente om intensionen bag autofotoet beskriver L3, at ”jeg syntes måske 
det var lidt flyvsk i tankerne da du spurgte mig, men så læste jeg dit spørgeskema og så gav det en 
retning og det gav fint mening”. 
 
Alle tre interviewede giver udtryk for at have gjort sig ekstra overvejelser på baggrund af min 
henvendelse om deltagelse i undersøgelsen, og har også selv har søgt information sproglige 
udvikling. 
L1 siger, at ”jeg blev nysgerrig på det og gik ind og læste lidt om det, så jeg blev mere opmærksom 
på det end jeg var i forvejen... ikke fordi jeg tænkte, at jeg skulle præstere, men jeg tænkte sån nåh 
ja det er jo rigtigt. Det er ikke det, der plejer at være det første jeg tænker på når jeg planlægger 
undervisning, der er det nok lidt længere nede ad listen, så der ændrede det plads i forhold til, at jeg 
fik et andet fokus...” 
L2 svarer, at ”jeg prøver faktisk at bruge sprog eller fagsprog, og jeg prøver at få dem til at bruge 
fagsprog, det er bare ikke noget jeg har tænkt så meget over før... Men lige meget hvad, så tænker 
jeg, at det er sundt at tænke over... hvordan man bruger fagsprog” 
L3 udtrykker, at ”når jeg sidder og forbereder, så tænker jeg egentlig ikke så meget over det med 
sproglig udvikling... Da jeg besvarede dit spørgeskema... så tænkte jeg at jeg gør det faktisk allerede, 
at det er der... Ja, altså det satte nogle tanker i gang.” 
 
At fotografere undervisning som understøtter elevernes sproglige udvikling, lader til at være er en 
udfordring. Dog udtrykker ovenstående citater, at autofotografiet kan bruges som 
refleksionsværktøj i fagudvalget, og give mulighed for en fælles kollektiv undren i fagudvalget 
(Hansen, 2016). Samtidig viser udtalelserne, at refleksioner over sproglig udvikling påbegyndes 
allerede i starten undersøgelsesprocessen. 
 
 
Opsamling på interview 
 
Til trods for at lærerne ikke havde medbragt billeder af, hvad jeg forventede, kunne billederne 
skabe en indgangsvinkel til samtale om elevernes sproglige udvikling. I arbejdet med at få en dybere 
indsigt i praksis, har interviewene blandt andet givet et bedre forståelse af, at sproglig udvikling ofte 
sættes i sammenhæng med arbejdet med fagbegreber, og både L1 og L2 omtaler, at de oplever, at 
fagbegreber er en svær størrelse og L2 udtrykker, at fagord ”kan gå hen over hovedet på dem” og 
L1 siger, at ”jeg kan bedst lide at putte begreberne på bagefter langt henad vejen...”. 
 
I interviewene giver alle tre lærere udtryk for at fagsproget og faglige begreber kan være svært at 
arbejde med, og de kan være nervøse for at brug af fagsproget kan sætte nogle elever helt af. L2 
siger endda, at ”men altså hvis jeg bruger fagsprog ude i folkeskolen, så er der ikke nogen, der 
forstår mig”. 
Dette tyder på, at lærerne prøver at skåne eleverne for fagsproget frem for at aktivt bruge 
fagsproget og stilladsere sprogbruget i undervisningen (Tobiassen, 2014). 
Sprogbaseret undervisning tager udgangspunkt i, at læreren ”underviser med sprog, gennem sprog 
og om sprog” (Tobiassen, 2014, s. 40), hvor eleverne netop skal undervises gennem sprog ved at 
være i sproglig interaktion, og blive gjort opmærksom på fagets sprog og blive bevidste om sproget. 
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Overvejelser over praksis 
 
For at belyse lærernes praksis har jeg i spørgeskemaet valgt at spørge ind til, hvorvidt de tænker 
over lærerrolle og struktur i undervisningen. 
Dette har jeg med henblik på at forstå hvilken betydning lærerne tillægger disse parametre i forhold 
til, hvilke konsekvenser elevernes sproglige udvikling har for praksis. 
 
En klassisk og ofte brugt samtalestruktur i matematik er IRF -mønsteret (Tobiassen, 2014). Her 
tages udgangspunkt i en samtale, som involverer en enkelt eller få elever i samtale med læreren.  
Læreren stiller et lukket spørgsmål og initiere samtalen, eleven responderer med et eller få ord, 
hvorved læreren efterfølgende giver kort feedback (Gibbons, 2009). 
I en undervisning hvor denne samtalestruktur er dominerende har eleverne begrænsede 
muligheder for at anvende sproget og udvikle deres sproglige kompetencer. 
 
På baggrund af begrebet om stilladsering omtaler Tobiassen arbejdet med makro- og 
mikrostilladsering (Tobiassen, 2014). 
Formålet med makrostilladsering er, at man i planlægningen af fx undervisningsforløb gør sig 
overvejelser over hvilken støtte, der på forhånd skal lægges ind i forløbet, som understøtter 
elevernes muligheder for at bygge bro mellem hverdagssprog og fagsprog (Tobiassen, 2014). 
Mikrostilladsering handler om, hvordan man gennem fx lærer-elev dialogen udnytter samtalen til at 
hjælpe eleverne til at udvikle (fag)sprog. Det betyder, at man som lærer er opmærksom på 
sprogbrug, spørgeteknikker, feedbackformuleringer m.m. (Tobiassen, 2014). 
 
Disse overvejelser er med til at bryde IRF-mønsteret og åbner op for en mere undersøgende 
samtaleform med eleverne (Tobiassen, 2014), og som Michael Wahl også udtrykker, så er ”sproget 
lærerens redskab” (Andersen, 2008, s. 78), og gennem måden at stille spørgsmål, kan læreren styre 
undervisningen. 
 
 
Sproglig udvikling i praksis 
 
Formålet med denne undersøgelse er, at jeg som vejleder på baggrund af indsigt i lærernes 
nuværende praksis, kan udarbejde eksempler på tiltag, som kan bruges i praksisudvikling for 
lærerne i fagudvalget. 
Umiddelbart er jeg gennem analysen af spørgeskema og interview med lærerne blevet opmærksom 
på, at min forventning om hvordan sproglig udvikling ser ud i praksis ikke nødvendigvis stemmer 
overens med, hvordan lærerne ser det. 
I forsøget på at opnå en visuel indsigt i de interviewede lærers praksis fik jeg i højere grad indblik i, 
hvilke aktiviteter, som lærerne mener, understøtter elevernes sproglige udvikling, hvilket desværre 
gør kendskabet lidt fattigere. 
Men det er dog netop dén holdning som kommer til syne: at sproglig udvikling handler om at finde 
aktiviteter frem for, hvordan selv samme aktiviteter og opgaver kan stilladseres, så de understøtter 
elevernes sproglige udvikling. 
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Gennem undersøgelsen er jeg blevet opmærksom på, at alle lærere har en teoretiske viden om og 
forståelse af matematikfagets (fremmede) sprog, hvilket kræver udvikling af elevernes forståelse af 
fagsprog og begreber, men som tidligere skrevet kan vejen fra viden til praksis være kompleks. 
 
Som Saugstad pointerer, medfører viden ikke automatisk til en ”evne til at handle efter denne viden 
i praksis.” (Saugstad, s. 220), og umiddelbart viser undersøgelsens data, at til trods for at lærerne 
har viden om sprogets betydning for læring og læring af fagsprog, er det ikke tydeligt, om teorien 
nødvendigvis er forankret i praksis. 
 
Mange af lærerne beskriver, at de i undervisningen skaber rum for gruppearbejder, 
gruppefremlæggelser med plancher/begrebskort samt klassediskussioner. L3 udtrykker 
eksempelvis, at L3 prioriterer varierende undervisningsformer, som ”... en god blanding af 
læreroplæg, elevopgaver, gruppeopgaver, planche og i princippet også en skriveopgave, hvor de 
forklarer noget” for at understøtte forskellige sproglige interaktioner i undervisningen. 
Umiddelbart lyder det som velovervejet varierende undervisning, men hvordan elevernes sproglige 
udvikling er i spil, er ikke eksplicit. 
 
Lærernes praksiseksempler omhandler i høj grad mundtlig interaktion og i data bliver det tydeligt, 
at lærerne lægger vægt på, at eleverne arbejder i makkerpar eller i grupper, men gruppe- eller 
makkerarbejde bidrager ikke nødvendigvis til sproglig udvikling uden nærmere overvejelser eller 
støtte. 
Hverken ved interviews eller i spørgeskemaet har lærerne givet eksempler på fx spørgeteknikker, 
forholdemåder eller på anden måde tydeliggjort i planlægningen eller tilrettelæggelse af 
undervisningen, at de har indtænkt støtte, hvilket indikerer, at der hverken er gjort makro- eller 
mikrostilladserende overvejelser. 
Da lærerne ikke har tydeliggjort, hvordan dialoger, hvad enten det er elev-elev eller lærer-elev, 
foregår, eller forholder sig til fx spørgeteknikker eller præcisere hvilken rolle de selv har for at 
hjælpe eleverne til at ”strække sproget” (Gibbons, 2017, s. 42), er det tvivlsomt om teorien 
omsættes i praksis eller om lærerne har evnen til at vurdere, hvilke ”procedurer, der bør anvendes i 
en given praktisk situation”, som kendetegner den gode praktiker (Saugstad, 2007, s. 232). 
Manglende beskrivelser af aktiviteter i spørgeskemaet og manglende stilladserende tiltag i 
undervisningen giver opfattelsen af, at der kan være huller indenfor den matematikdidaktiske 
kompetence, som blandt andet indebærer viden om, hvordan bl.a. ”opgaver kan virke 
stilladserende for udvikling...” samt ”evnen til at gøre et domæne tilgængeligt” (Hansen, 2016, s. 
130) 
 
Hvis man skal undervise med fokus på elevernes sproglige udvikling, kræver det, at lærerne 
planlægger undervisning med dette fokus, og bl.a. stiller eksplicitte spørgsmål til undervisningens 
sproglige krav og mål, jf. begrebet om makrostilladsering (Tobiassen, 2014). 
”Man skal kende sit publikum... og deres udgangspunkt”, siger L2, og i planlægningen stilles der 
netop krav til lærernes evalueringskompetence, da der i planlægningsfasen skal vurderes, hvilket 
sprog eleven allerede har/kan (Hansen, 2016). 
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Umiddelbart kan jeg undre mig over, at to lærere ytrer, at de aldrig direkte planlægger med fokus 
på elevernes sproglige udvikling, og ser en mulighed for at fælles planlægning med fokus på 
elevernes sproglige udvikling kan blive et fokuspunkt for det videre udviklingsarbejde i fagudvalget. 
Således kan der i planlægningen blive præciseret, hvilke aktiviteter der understøtter sproglige 
interaktioner og ligeledes ekspliciteres overvejelser over mikrostilladsering. 
 
Lærerne har gode intentioner omkring aktiviteter og undervisningsformer, hvor der er mulighed for 
at understøtte elevernes sproglige udvikling, men i analysen af data bliver det tydeligt, at der skal 
arbejdes mere kvalitativt med, hvordan disse aktiviteter og undervisningsstrukturer kan planlægges 
med stilladsering, så eleverne bliver udfordret på at strække sproget (Gibbons, 2017). 
 
 
 
Kvalitativt samarbejde 
 
I arbejdet med at udvikle praksis med fokus på sproglig udvikling, betoner Hansen betydningen af 
samarbejde (Hansen 126), hvilket står i stor kontrast til, at halvdelen af lærerne i fagudvalget 
svarer, at de aldrig samarbejder med kolleger omkring sproglig udvikling i praksis. 
L1 fortæller dog, at de ofte er to lærere om at planlægge undervisning, og udtaler i forlængelse at 
”det er os som lavede løbende evaluering, nåh’m hvordan går det nu og skal vi lave nogle 
småændringer”. 
Dette giver afsæt for netop at få udviklet planlægningssamarbejdet, således elevernes sproglige 
udvikling inddrages som fokuspunkt. 
 
Alle tre interviewede udtrykker, at de oplevede en ekstra opmærksomhed på deres praksis og fokus 
på elevernes sproglige udvikling i forbindelse med undersøgelsen, og som Hansen udtrykker, så 
kræver udvikling af den professionsfaglige selvkompetence, at man som lærer forholder sig til 
kritisk til sin egen professionsfaglighed (Hansen, 2016). 
Generelt har lærerne været meget åbne i deres deltagelse, og som analysen af data viser, så udviser 
alle lærere stor deltagelse i fagdidaktiske diskussioner. 
At lærerne er villige til at fremlægge billeder til refleksion over praksis, vidner om en høj grad af 
professionel selvkompetence, og samtidigt udvises en umiddelbar tillid og positive forventning til 
deltagelsen, og en ”villighed til at være sårbar” (Hansen, 2016, s.133). 
 
De interviewede har som bekendt forskellig erfaring som lærere, og derfor også som medlemmer i 
fagudvalget. Hansen pointerer, at det er nødvendigt at samarbejdet i fagudvalget, bygger på 
anerkendelse og respekt, og ud fra analysen af interviewet fra de tre forskellige lærere lader det til 
at kendskabet vi har til hinanden og relationen også er en faktor for, hvor åben en praksis man 
tilbyder. Dog skriver Hansen, at samarbejdet omkring praksisudvikling fordrer en mere eller mindre 
åben praksis og uddyber, at den ”privatpraktiserende lærer undgår andres perspektiver” (Hansen, 
2016, s. 132), hvilket kan have den konsekvens, at man som lærer bliver usikker og gør som man 
plejer. 
At få indblik i andres praksis, om end det er succeshistorier eller ej, kan netop være en øjenåbner 
for sin egen praksis, hvorved man kan overbevises om, at man selv kan prøve eller gøre noget nyt i 
sin undervisning med succes, jf. social overtagelse. (Hansen, 2016) 
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Saugstad fremhæver nødvendigheden af, at man som praktiker udvikles ved deltagelse i lignende 
praktiske situationer (Saugstad, 2007), hvilket netop kan være ved deltagelse eller observation af 
andres undervisning, men at åbne praksis for observation kan være en grænseoverskridende 
oplevelse, som L1 også udtaler. Men graderne af hvor meget ens undervisning behøver at stå til 
skue kan diskuteres. 
 
Autofotografiets fremtidige inddragelse som indblik i praksis er desværre tvivlsom, da det viste sig, 
at alle interviewede lærere havde haft udfordringer med at tage et billede af elevernes sproglige 
udvikling i praksis, og endte med at medbringe et billede af en aktivitet og et materiale. 
Muligvis var det svært at tage billedet af sproglig udvikling i praksis, fordi sproglig udvikling netop 
kan være svært at praktisere, hvilket billederne også kunne indikere. 
Inddragelse af autofotografiet bidrog dog til, at der i interviewet var flyttet fokus væk fra læreren og 
vi kunne forholde os til praksis. 
I denne samtale opstod refleksion over egen praksis og en åbenhed i samtalen, hvorfor 
autofotografiet fremover vil kunne bruges som metode til at etablere refleksive samtaler i 
fagudvalget. 
 
 
 
Fremtidige udviklingsperspektiver 
 
Da skolens udviklingsgruppe har foreskrevet brug af aktionslæring, har jeg i denne opgave bl.a. 
været inspireret af pointer fra fremtidsværkstedet, og som tidligere skrevet er lærernes udtalelser 
om udfordringer brugt til at belyse kritikfasen og utopifasen. 
Udarbejdelsen af kritikfasen samt ideer til utopifasen fra undersøgelsens data kan derved bidrage til 
at finde konkrete eksempler til kommende udviklingsområder for fagudvalget, som vi derved 
sammen kan afprøve i praksis, og på fagudvalgsmøderne dele vores erfaringer. 
 
Under kritikfasen fremsættes det forkortet, som ikke fungerer som læring af fagsprog og 
dialog/samtaler i undervisningen. 
Under utopifasen angives forkortet ønsket om at bruge mere tid på elev-elevsamtaler og læring af 
fagbegreber. 
 
I arbejdet med at finde en bæredygtig arbejdsgang eller metode til at vi i fagudvalget kan 
understøtte hinanden i praksisudvikling, er jeg endvidere inspireret af lektionsstudier. 
Denne metode relaterer sig tæt til fælles didaktiske refleksion, og kan bruges som 
undersøgelsesmetode i vores fagudvalg. 
Intensionen er, at ”et team af lærere sammen undersøger fagdidaktiske problemstillinger gennem 
afprøvning, observation og refleksion...” (Rasmussen, 2015, s.51), hvor der lægges vægt på den 
fælles planlægning af en undervisningstime. 
 
Dog indebærer et udviklingsforløb med inspiration fra både aktionslæring og lektionsstudier 
deprivatisering af praksis, og jeg kan tvivle på, hvorvidt lærerne er villige til at åbne op for 
observation af praksis. 
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I analysen af interviews fremstår mulighederne for deprivatisering af praksis lidt modsætningsfyldt, 
og L2 udtaler, at observation er ”supernervepirrende... også fordi man som lærer... det er ikke kun 
ens undervisning, det er jo også en selv, hvordan man agere og relationen til dem...”, hvor i mod L1 
udtaler, at ” vi går ud og ind af hinandens undervisningslokaler hele tiden alligevel”, hvilket vidner 
om stor åbenhed omkring praksis og udviser en høj professionsfaglig selvkompetence (Hansen, 
2016). 
 
Et udviklingsforløb som tager afsæt i lektionsstudier, kræver at vi i fagudvalget beslutter, hvilke 
fagdidaktiske problemstillinger, vi mener kan være relevante at undersøge og samarbejde omkring. 
Dette stiller krav om medansvar for samarbejdet (Hansen, 2016) og til lærernes engagement, og 
udfordrer lærernes forventning til fagudvalgets samarbejde og møder. 
L3 udtaler, at ”jeg synes når vi er i fagudvalget og har fokus på noget, så kan jeg godt lide 
vidensdeling, og hvor det er noget konkret...  Så bliver det ikke bare snak... så understøtter det 
område vi taler om, så bliver det lettere at overføre det vi snakker om...”. 
Dette eksemplificerer, at fagmødernes refleksive samtaler har behov for at spille sammen med 
konkrete praksiseksempler samt eventuel forklaring af, hvordan man fx stilladsere en samtale. 
 
 
 
Konklusion  
 
Som startskud til skolens kommende udviklingsområde om inkluderende læringsfællesskaber, har 
jeg som matematikvejleder sat fokus på, hvordan den sproglige dimension har betydning for 
elevernes deltagelsesmuligheder i matematik, og jeg valgte derfor at undersøge lærernes 
nuværende praksis. 
 
På baggrund af undersøgelsens data har jeg erfaret, at mange af lærerne allerede arbejder med 
fagsprog og fagets sproglige udfordringer, men hvordan lærerne arbejder med sproglig udvikling i 
praksis, synes meget individuelt, og der er ligeledes markant forskel på, hvor meget fokus sproglig 
udvikling har for den enkelte lærer. 
Lærerne arbejder generelt med at lade eleverne være aktive deltagere gennem bl.a. 
gruppearbejder og tillige med arbejdsformer m.m., og jeg hæfter mig ved, at lærerne generelt 
kæder sproglig udvikling sammen med interaktion og mundtligt sprogbrug. 
 
I egen kritisk optik kunne jeg i interviewene have spurgt indtil, hvordan bl.a. dialogerne og 
gruppearbejderne blev stilladseret, så lærerne havde mulighed for at beskrive det yderligere, og 
hvis ikke vi var begrænsede af corona-restriktioner havde observation været et kvalificeret 
supplement til at undersøge den enkelte lærers ageren, som kunne have givet en dybere forståelse 
af praksis. 
Men om end ikke andet, kan jeg på baggrund af lærernes besvarelser konkludere, at de ikke er 
bevidste og eksplicitte i arbejdet med elevernes sproglige udvikling, og jeg er ved analysen af data 
blevet opmærksom på lærernes mangel på makro-og mikrostilladsering, samt at sproglig udvikling 
ikke indgår i lærernes planlægningen og forberedelse af undervisningen. 
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Gennem undersøgelsen er jeg blevet opmærksom på, at lærerne allerede besidder en høj grad af 
professionsfaglig selvkompetence. Lærerne er meget åbne omkring egen praksis og udviser 
desuden stor tillid og sårbarhed, og det er min vurdering, at der ligger et stort potentiale i at bruge 
metoder, som er inspireret af lektionsstudier og aktionslæring, da lærerne netop giver udtryk for, at 
vi sammen kan berige hinandens praksisudvikling. 
 
Pointer fra aktionslæringens fremtidsværksted og samarbejdet om undersøgelse af fagdidaktiske 
problemstillinger i praksis kan derved være bæredygtige muligheder for at opretholde fokus på 
praksisudvikling i fagudvalget. 
 
Til trods for at jeg kan være i tvivl om, hvordan observation vil blive taget imod, er det min 
vurdering, at så længe vi i fagudvalget kan have fælles refleksionssamtaler og fremlægge erfaringer 
fra vores undervisning, så giver de fælles samtaler mulighed for praksisudvikling og udvikling af 
matematiklærerfaglighed, og selv om at vi ikke altid kan observere undervisning, kan refleksion over 
praksis ved en specifik problemstilling og evt. ved brug af autofotografi være en måde at åbne 
praksis op til fælles refleksion. 
 
 
 
Perspektivering 
 
På baggrund af undersøgelsen af lærernes arbejde med elevernes sproglige udvikling, er vi i 
matematikfagudvalget nu i stand til at udarbejde et internt udviklingsforløb, som har sproglige 
udvikling som omdrejningspunkt; og derigennem øge elevernes deltagelsesmuligheder og faglige 
læring. 
Lærernes egne overvejelser om fremtidige aktioner eller områder, de ønsker at arbejde med, kan vi 
i fagudvalget bruge til at rykkes os nærmere en fælles problemstilling, som skal undersøges. 
 
Men som tidligere skrevet er der på baggrund af lærernes nuværende arbejde med elevernes 
sproglige udvikling et behov for et mere dybdegående kendskab til stilladserende tiltag. 
Dette karambolerer dog med min intention om, at det er lærernes egne forslag, der skal være de 
dominerende i kommende udviklingsforløb. Til trods for dette er det dog min vurdering, at vi er 
nødsaget til at ryste posen og blive eksplicitte, hvis vi virkelig skal støtte eleverne i sproglig 
udvikling. 
 
Målet er således, at der i fremtidens praksis kan ses kvalificeret stilladsering ved fx (lærervejledte) 
fremlæggelser, og der i planlægning af undervisning reflekteres over, hvordan der kan arbejdes 
med aktiv brug af fagbegreber i bl.a. dialog, jf. makro- og mikrostilladsering. 
 
I denne sammenhæng er min intention at vi i fagudvalget kan reflektere over spørgeteknikker, og 
undersøge hvilke muligheder, der kommer til syne i arbejdet med at bryde den traditionelle IRF-
struktur og med lærerens sprogbrug. 
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Derfor har jeg valgt at tage nedenstående undersøgelsesspørgsmål med til næste fagudvalgsmøde, 
så vi kan reflektere sammen om betydningen af lærerens sprogbrug og hvilke muligheder, læreren 
har for at understøtte elevernes sproglige udvikling. 
 

- Hvordan kan elevernes deltagelsesmuligheder øges, hvis læreren bevidst benytter åbne 
reflekterende spørgsmål 
 

- Hvordan kan elevens brug af fagbegreber øges, hvis læreren bevidst bruger undersøgende 
spørgsmål i dialog, jf. ”det tredje samtaletræk” (Tobiassen, 2014, s. 38) 
 

Det er dog min erfaring, at det er nødvendigt, at der til fagmøderne også bliver konkrete ting til at 
forholde sig til, så intentionen er at tage sætningsstartere eller rettere spørgsmålsstartere med. 
Således kan vi vurdere (og diskutere), hvordan disse spørgsmålsstartere kan benyttes af læreren 
under fx dialog i undervisningen. 
På baggrund af denne samtale, kan vi sammen planlægge en undersøgelsestime, og kickstarte 
forløbet sammen. 
 
Almindeligvis har vi i fagudvalget ikke meget tid til at gå opdagelse i hinandens undervisning, men 
med det kommende udviklingsprojekt må vi udnytte hver en chance for tid, opbakning og krav fra 
ledelsen, hvilket jeg er sikker på, vi alle vil drage nytte af. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Dia Danneberg Mogensen                                      Afgangsprojekt Matematikvejleder                                       
dip41578                                                                                                                 Modulnr. 211661221  

 
 

26 

 
Litteraturliste 
 
 
Andersen, M.W. (2008). Matematiske billeder, sprog og læsning, kap 2 (s. 27-39), kap. 4 (s. 63 -78) 
Dafolo 
 
Albrechtsen, C. (2017). Autofotografi viser verden set med interviewpersonernes øjne. I Tovejs; 
brugerindsigt til bedre beslutninger, lokaliseret 23. maj 2021, 
https://tovejs.dk/2017/05/03/autofotografi/ 
 
Brinkmann, S. (2020). Etik i en kvalitativ verden. I: Brinkmann, S. og Tanggaard, L. (red.), Kvalitative 
metoder. En grundbog, 3. udg., s. 581-600. Hans Reitzels Forlag 
 
Børne- og undervisningsministeriet, (2020). Sproglig udvikling (web), Link til publikation: 
https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/GSK_Vejledning_Sproglig%20udvikling_2020.pdf 
 
Børne- og undervisningsministeriet, (2020). Inkluderende læringsfællesskaber (web), Link til 
publikation: https://emu.dk/grundskole/undervisningsmiljoe/inkluderende-laeringsfaellesskaber 
 
Frederiksen, M. (2020): Mixed Methodsforskning. I: Brinkmann, S. og Tanggaard, L. (red.), 
Kvalitative metoder. En grundbog, 3. udg., s. 257- 263. Hans Reitzels Forlag 
 
Gibbons, P. (2009). Læring gennem samtale - lærer/elev-interaktioner med andetsprogselever. I: UP 
I skole med to sprog (2009 - nr. 5), s. 30 - 43 
 
Gibbons, P. (2017). Styrk sproget - styrk læringen, sproglig udvikling og stilladsering i flersprogede 
klasserum. 2. udg. Kap. 1, s. 17-38, kap. 8, s. 229-256, Samfundslitteratur  
 
Hansen, R. (2016). På vej mod udvikling af professionelle læringsfællesskaber i matematik. I:  
Albrechtsen, T. (Red.), Professionelle læringsfællesskaber og fagdidaktisk viden (s. 125-136). Dafolo 
 
Johansen, L. Ø. (2007). Sproglig bevidsthed som inkluderende faktor i matematikundervisningen. I: 
MONA 2007- 4. Link til artiklen: https://tidsskrift.dk/mona/article/view/36569/37871 
 
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009): Tematisering og design af en interviewundersøgelse. I Interview – 
Introduktion til et håndværk. 2. udg., s. 119-142, Hans Reitzels Forlag 
 
Launsø, L., Olsen, L. og O. Rieber (2017): Forskning om og med mennesker. (7. udg.). Kap. 2. (s. 16-
48), kap 5 Forskeningsprocessen (s. 111-163), Munksgaard 
 
Mogensen, M. (2014). Auto-fotografi som metode — når medarbejdertrivsel er et sociomaterielt 
fænomen. Tidsskrift for Arbejdsliv, 16 (3), 8-22. 
 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Dia Danneberg Mogensen                                      Afgangsprojekt Matematikvejleder                                       
dip41578                                                                                                                 Modulnr. 211661221  

 
 

27 

Mottelson, M. & L. J. Muschinsky (2017): Undersøgelser – Videnskabsteori og metode i 
pædagogiske studier. Hans Reitzels Forlag 
 
Mulvad, R. (2012). Sprog i skole. Kap 1 (s.16-33), kap. 8 (s.295-316), Akademisk Forlag 
 
Rasmussen, M. D. (2015) Fagdidaktisk udvikling gennem lektionsstudier. I Empiri, (2015 - 103), s. 
51-61, KvaN 
 
Saugstad, T. (2007). Om viden og kunnen - pædagogisk set. I: Andersen, P. Ø., Ellegaard,  
T. og Muschinsky, L. J. (red.) Klassisk og moderne pædagogisk teori, Hans Reitzels Forlag 
 
Tobiassen, H. (2014). Den sproglige dimension i undervisningen - at arbejde med det faglige i en 
sproglig ramme. I: Løft læringen - brug sproget. Ålborg Ungdomsskole 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling


