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Hvem er vi?

Rikke Asserbo Bäck – Nr. Vedby Skole

Camilla Monø - Sophieskolen



Hvad er en Hvidbog?

En hvidbog er en art dybdegående 

rapport udgivet af en regering eller anden 

offentlig myndighed, med det formål at 

oplyse parlament eller offentligheden om 

et givent emne eller sag. Begrebet står i 

modsætning til grønbog som har til formål 

at rejse debat om et givent emne eller 

sag. (Wikipedia)



Vores Hvidbog

En analyse af og anbefalinger til en 

kommunal handlingsplan for elever i 

matematikvanskeligheder  



Baggrund for udarbejdelse

 Udarbejdelsen af hvidbogen er udtryk for et ønske i Guldborgsund 

kommune om at øge opmærksomheden og kvalificere indsatsen 

over for elever i matematikvanskeligheder

 Hvidbogen er udarbejdet af matematikvejlederne fra 13 af de 14 

skoler i Guldborgsund Kommune 

 Fra professionshøjskolen Absalon har adjunkt Stine Dunkan Gents og 

lektor Bent Lindhardt deltaget.

 Arbejdet har været gennemført i skoleåret 2018/19 på baggrund af 

to delprocesser. Perioder, hvor den samlede netværksgruppe har 

diskuteret problemstillinger knyttet til elever i 

matematikvanskeligheder, og hvor der er taget stilling til mulige 

anbefalinger til såvel lokale som kommunale tiltag. Perioder, hvor 
matematikvejledernetværket i mindre skrivegrupper har forfattet 
denne hvidbog. 



Projektets tidsmæssige rammer

 Projektet var opdelt i 3 ugeforløb (uge 46, 9 og 15) og 2 

mellemperioder.

 I ugeforløbene deltog alle matematikvejlederne hver dag fra 8.30 -

16.00

 I ugeforløbene deltog Absalon som underviser og sparringspartner.

 I mellemperioderne fordeltes arbejdstid internt i grupper af 2 - 3. 

Arbejdstiden i denne periode modsvares til en uges arbejde - 371⁄2 

time.



Program for  ugeforløb 1



2 dele

 Hvidbogen

 Idékatalog



Handlingsplan



Vejleders 

strategi ved 

lærerhen-

vendelse





Anbefalinger – ”De 10 bud”
1. at der er en ensartethed skolerne imellem mht. ressourcefordeling og 

rammeforhold for håndtering af elever i matematikvanskeligheder. 

2. at skolerne forholder sig til de tre funktioner – vejleder, testlærer og 

ressourcelærer – i ressourcetildelingen.

3. at skolerne anvender handlingsplanen for klassekonferencer og 

lærerhenvendelser til vejlederne.

4. at skolerne udarbejder en testplan ud fra hvidbogens anbefalinger.

5. at vi vægter kvalitativ kortlægning fremfor kvantitativ kortlægning.



Anbefalinger – De ti bud

6. at der foretages en screening af alle elever i bh. kl. -1. klasse, idet tidlig indsats 
er god indsats.

7. at der på hver skole er rammesat en særlig indsats på henholdsvis indskoling, 
mellemtrin og udskoling.

8. at der differentieres på faglige mål – ”nice to know”/”need to know”.

9. at der er et metodisk fokus på følgende fem punkter:

 Bedre og øget anvendelse af hjælpemidler

 Forandringer der øger elevens oplevelse af et fagligt fællesskab 

 Øget differentiering af tid

 Øget brug af differentieret stilladsering

 Differentiering i forhold til tosprogede elever

10. at skolerne får opbygget en passende samling af hjælpemidler og konkrete 
materialer til at understøtte undervisningen for elever i matematikvanskeligheder.


