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For at udvikle sin praksis har matematiklæreren brug for

 ‘matematikviden’ – men det er ikke nok
 ‘matematiklærerviden’ (hvordan lærer eleverne fx 

brøker, hvad er de typiske misforståelser …) – men det 
er ikke nok

 en vision for, hvad ‘god undervisning’ er 
OG

 et konstruktivt syn på, hvad eleverne er i stand til at 
lære – det har indflydelse på de læringsmuligheder og 
opgaver, vi giver dem



Cobb, P. m.fl. (2018): Systems for Instructional Improvement. 

En undervisningspraksis at 
stræbe imod at udføre

Hvordan:
• Udvikle et fælles sprog 

og en fælles forståelse 
af, hvad god 
undervisning er

• Mulighed for at se den 
og opleve den i praksis, 
for at diskutere den og 
udvikle forståelse af, 
hvorfor den form er 
afgørende for elevernes 
læring

• Tillade, at det tager tid

Hvad ved vi fra forskning?



 Faglige udviklingsmøder

 Fagudvalgsmøder

 Matematikkonferencer



 Matematiklærerne på en årgang eller 2-3 årgange mødes 
2 gange om året med en matematikvejleder og en fra 
ledelsen i ca. 1,5 time.

 Matematikvejleder og repræsentant fra ledelsen 
planlægger og leder konferencen.



 For at styrke dialog om og refleksion over elevernes 
læring på tværs af en eller flere årgange.

 For at styrke samarbejde om at udvikle 
matematikundervisningen og give eleverne så gode 
læringsmuligheder som muligt.



Forberedelse til matematikkonferencen:
 Lærerne har på forhånd arbejdet med, reflekteret over 

differentieringsmuligheder, planlagt og gennemført en 
opgave/aktivitet i deres klasser.

 De har fået ‘et lille fagdidaktisk skriv’ om centrale pointer 
knyttet til opgaven/aktiviteten for at støtte udvikling og 
brug af fælles sprog om matematikdidaktik.







Dagsorden for matematikkonference 
 ‘Hvordan går det’ med elevernes faglige udvikling på 

årgangen? Hvordan kan lærerne differentiere 
undervisningen og samarbejde på årgangen?

 Refleksion over elevernes arbejde med en aktivitet og 
differentieringsmuligheder med udgangspunkt i 
elevprodukter,  lærernes noter og evt. videoklip. 

 Hvad har vi lært af elevernes arbejde med opgaven? 
Hvilke pointer tager vi med videre?



 Hvad så I? Hvad skete der? Hvad kan I se i elevprodukterne?

 Hvad tænker I om det? 

 Hvad lærte eleverne? Vidste eleverne, hvad de skulle lære?

 Havde alle mulighed for at ‘komme i gang’? 

 Kunne eleverne lære på forskellige måder?

 Hvad vil I fortsætte med?

 Hvad vil I gøre anderledes en anden gang?

 Hvad lærte I af elevernes arbejde med aktiviteten? 

 Hvilke centrale pointer fra fx Fælles Mål eller didaktisk litteratur kan I 
knytte til det?



 Tæt på praksis
 Kollektivt
 Lokalt forankret
 Over længere tid
 Organiseret i et system

Det rykker ikke i 
sig selv



 Tæt på praksis
 Tag udgangspunkt i noget, der er relevant for kollegernes undervisning.

 Kollektivt
 Arbejd sammen med kolleger om udvikling af undervisning. Brug fx 

samme aktivitet, som I sammen planlægger og reflekterer over.

 Lokalt forankret
 Lad professionel kompetenceudvikling fylde på fagudvalgsmøder.

 Over længere tid
 Vælg samme fokus gennem et (eller flere) skoleår.

 Organiseret i et system
 Prøv at have samme ‘udviklings-fokus’ på fagudvalgsmøder, i teams, i 

kommunalt matematikvejledernetværk …













Fra MATLAB 4











 Placer hver af de ni pointer, hvor de passer på 
linjen, ud fra:

I hvor høj grad bar arbejdet med 
aktiviteten i undervisningen præg af 
pointen?

Slet ikke Indimellem
Det meste 
af tiden



 Placer hver af de ni pointer, hvor de passer på 
linjen, ud fra:

Hvor udfordrende oplever du det er at 
implementere pointen?

Ikke 
udfordrende

Nogle gange 
udfordrende

Meget 
udfordrende



Hver elev har mulighed for 
at opleve sig selv som 
aktiv, undersøgende og 
ligeværdig deltager i 
klassens samarbejde om 
og med matematik.

Eleverne er med til at finde 
ud af, hvordan de kan 
forklare, udrede eller løse 
situationen eller 
problemet.

Eleverne forsøger sig frem, 
stiller spørgsmål og vælger 
løsningsstrategier.

Læreren støtter og 
udfordrer eleverne under 
aktiviteten uden at tage 
problemet fra dem.

Læreren ’sætter scenen’ 
for problemstillingen, som 
eleverne skal arbejde 
undersøgende med og
støtter eleverne i at tage 
ejerskab over 
problemstillingen.

Læreren skaber rum for 
dialog og samarbejde 
mellem eleverne,
stiller åbne og nysgerrige 
spørgsmål til deres arbejde 
og opmuntrer til 
refleksion.

Eleverne er i dialog med 
hinanden, reflekterer over 
og begrunder løsninger.

Læreren leder en fælles 
klassesamtale, hvor 
eleverne reflekterer over 
deres opdagelser og 
arbejde, og tydeliggør 
matematiske pointer.

Læreren værdsætter 
elevernes forsøg og fejl, så 
det bliver afsæt for læring.


