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Indledning 

Denne opgave er baseret på et didaktisk nærbillede og undervisningsforløb fra praksis. 

Det didaktiske nærbillede, i dette tilfælde formuleret som en case, har vi som 

lærerstuderende erfaret i faget matematik i en 4. klasse på en skole i Odense. Casen 

tager udgangspunkt i en lektion fra et gennemført undervisningsforløb om 

koordinatsystemet, hvor eleverne arbejder i grupper og fremlægger for hinanden. 

Situationen i casen har fokus på en elev med nedsat hørelse, der ikke formår at 

gennemføre den stillede opgave. Skyldes dette elevens hørevanskeligheder, sociale eller 

faglige vanskeligheder?  

 

Casen lægger derfor op til en problemstilling, hvor man ser eleven ekskluderet fra resten 

af fællesskabet. Denne problemstilling er ifølge Lund (2018) almindelig kendt i skolen, 

hvor man især de seneste år har sat fokus på, at “ … eleverne er en del af det faglige og 

sociale fællesskab, at der sker en faglig progression og at elevernes trivsel bevares” 

(UVM, 2020). Derfor vil vi i denne opgave undersøge, hvad læreren har gjort for at 

skabe et inkluderende læringsfællesskab - både fagligt og socialt. 

 

Indledningsvis vil vi i opgaven gøre rede for vores fremgangsmåde og disponering. 

Efterfølgende præsenterer vi det gennemførte undervisningsforløb, som casen tager 

udgangspunkt i, med fokus på begrundelse af didaktiske kategorier. Med udgangspunkt 

i analysen vil vi gøre rede for, hvilke metoder vi har anvendt i forbindelse med 

indsamling af empiri, samt relevant teori der kan belyse vores problemstilling. 

Afslutningsvis vil vi på baggrund af analysen diskutere udviklings- og handletiltag set i 

forhold til vores problemformulering.  
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 Fremgangsmåde og disponering 

Med inspiration fra principperne i aktionslæring, defineret af Canger & Kaas (2016, s. 

279), tager vi udgangspunkt i denne overordnede metode til undersøgelse af lærerens 

praksis. Med fokus på udvikling af lærerens undervisningspraksis har vi modificeret 

faserne i metoden til følgende: 

 

1. Planlægning og gennemførelse af undervisningsforløb i praksis.  

2. Observation af gennemførelsen og dokumentation i form af case. 

3. Formulering af pædagogisk tema og problemstilling på baggrund af en case fra 

praksis. 

4. Undersøgelse og analyse af tema og problemformulering set i lyset af relevant 

teori. 

5. Diskussion af casen i et udviklings- og handlingsperspektiv. 

 

Disponeringen af opgaven vil derfor tage udgangspunkt i ovenstående fremgangsmåde.  
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Teori og begreber 

I følgende afsnit præsenterer vi udvalgte teorier og begreber, der er relevante for 

forståelsen af opgaven. 

 

Almendannelse 

Almendannelse kan defineres som en kompetence, der kan udvikles i forbindelse med 

undervisning. Det omfatter de almene dele af de videnskaber og fag, som et samfund 

har brug for. Dette er med henblik på udvikling af borgernes evne til at reflektere over 

den enkeltes forhold til medmennesker, natur og samfund (“Almendannelse”, 2016). 

 

Artefakter 

I denne opgave gør vi brug af begrebet artefakter (fra latin: arte factum), der overordnet 

betyder, hvad der er frembragt ved håndværk/kunst (Bebe, 2011). I skolen ses artefakter 

ofte som det, elever har frembragt i forbindelse med undervisningen - både fysiske og 

digitale. 

 

Cooperative learning  

Cooperative learning (CL) er grundlæggende en betegnelse for aktiviteter, hvor elever 

samarbejder efter bestemte principper, samarbejdsmønstrer og strukturer med henblik 

på at øge læring og trivsel i klassen (Kagan & Stenlev, 2006, s. 11). I opgaven anvender 

vi CL som en bred betegnelse for systematisk og struktureret gruppearbejde, der kan 

rumme mange forskellige specifikke tilgange. 

 

Læringsmiljø 

Definitionen af læringsmiljø tager i opgaven udgangspunkt i det pædagogiske 

læringsmiljø som et miljø, hvor der med afsæt i det pædagogiske grundlag arbejdes 

bevidst og målrettet med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse (EMU, 2019d). 
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Narrativer 

I skolen skabes mange forskellige narrativer (fortællinger) med eller i sproget (Løw, 

2018, s. 99). De narrativer der udvikles i skolen, må ses i sammenhæng med skolens 

diskurser og kultur. Denne skolekultur kan enten være definerende, med fokus på en 

elev-individorienteret tilgang til problemer eller analyserende, med fokus på relationer 

og multikausale forklaringer på problemer (ibid.: s. 103-104). Læreren kan derfor 

anvende fortællinger der enten begrænser, hvor eleven oplever sig beskrevet ved dens 

mangler og årsag til problemet eller befordrer, hvor eleven oplever sig beskrevet ved 

dens styrker og det, eleven kan mestre (ibid.: s. 105-106). 

 

Læremidler 

“Et læremiddel kan defineres som materialer eller værktøj, der bruges som midler med 

læring som mål” (Gissel, 2020, s. 307). Her menes der alle former for materialer, som 

læreren gør brug af i sin undervisning. Læreren kan gøre dette enten i tråd med 

læremidlets didaktiske (læringsbestemte) design eller redidaktiseret (læringstilpasset) 

efter lærerens praksiserfaringer (ibid.: s. 310-311). Læremidler kan endvidere opdeles i 

tre overordnede kategorier (Læremiddel, u.å.), hvoraf følgende bruges i opgaven: 

 

● Didaktiske læremidler er læremidler, der er produceret med henblik på at blive 

brugt i undervisningen for at fremme elevers læring. Det er typisk 

lærebogssystemer, men kan f.eks. også være pædagogisk tilrettelagte pc-spil. 

Didaktiske læremidler er præget af, at der er en intention om, hvad eleven skal 

lære og hvordan. Typisk giver de også bud på, hvordan undervisningen skal 

tilrettelægges. 

● Funktionelle læremidler er de midler og redskaber, der inddrages i 

undervisningen for at få den til at fungere – fx den traditionelle tavle, 

interaktive, elektroniske tavler og pc’ere. 

 

Lærerroller 

Lærerroller er, ligesom rollebegrebet inden for socialpsykologien og sociologien, 

bestemt af “... de forventninger, man stiller til en person, der indtager en bestemt 
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position” (Brodersen, 2020, s. 39). Disse lærerroller kommer ofte til udtryk gennem 

lærerens aktuelle undervisningsform (aktivitet) og er derfor ifølge Brodersen primært 

knyttet til selve undervisningen (ibid.). I opgaven anvender vi følgende lærerroller: 

 

● Instruktøren udvælger og demonstrerer hvordan den aktuelle aktivitet kan 

forstås og udføres. Ofte med udgangspunkt i øvelser. 

● Lederen har styr på forløbets struktur og tager løbende faglige og pædagogiske 

beslutninger, når det er påkrævet. 

● Fødselshjælperen er i tæt kontakt med elevernes forståelse - både det, som de 

enten ikke forstår eller er lige ved at forstå - i forhold til at vise dem vej og selv 

nå frem til målet. 

 

Undervisningsmønstre 

Undervisningsmønstre er måden hvorpå læreren, vha. specifikke lærer- og 

elevhandlinger, strukturerer sin undervisning (Brodersen, 2020, s. 46). Med 

udgangspunkt i undervisningens formål (didaktisk og læringsmæssigt), organisering og 

opgavetype er det muligt at skelne mellem syv undervisningsmønstre (ibid.). Vi vil 

udover formidling primært gøre brug af det øvelsesorienterede undervisningsmønster, 

der er karakteriseret ved:  

 

● Formål hvor eleverne tilegner sig emnets begreber og metoder gennem 

forskellige øvelser. 

● Organisering hvor eleverne træner og praktiserer, i grupper eller individuelt, 

udvalgte fagområder mens læreren giver feedback. 

● Opgaver som typisk består i at gengive, præsentere og anvende begreber og 

metoder inden for et fagligt afgrænset område. Dette kan enten være deduktivt, 

med udgangspunkt i lærerens systematiske fremlægning af essensen i det, der 

skal læres (ibid.: s. 42) eller induktivt, hvor eleverne selv skal drage erfaringer, 

de kan sammensætte til ny viden og forståelse (ibid.: s. 43). 
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Differentiering 

Differentiering kan ifølge Brodersen & Gissel (2020, s. 180-181) opdeles alt efter, om 

man har fokus på differentiering af undervisningen eller af eleverne. Begrebet 

undervisningsdifferentiering, som vi i opgaven tager udgangspunkt i, kan ifølge Esmann 

& Emtoft konkretiseres som (2016, s. 121): 

 

Princippet om undervisningsdifferentiering indebærer en undervisning, der såvel 

i tid, rum, organisation, metode og indhold på samme tid søges tilrettelagt ud fra 

den enkelte elevs forudsætninger, potentialer, behov og interesser samt ud fra en 

hensigt om at udvikle det samlede læringsfællesskab. 

 

Undervisning kan således differentieres på mange måder. Tager man dog udgangspunkt 

i Brodersens model for undervisningens syv elementer (se bilag 1, s. 46), kan man 

skelne mellem mindst fem forskellige former for didaktisk differentiering (Brodersen & 

Gissel, 2020, s. 182-185): 

 

● Differentiering af målene med fokus på at afpasse individuelle læringsmål i 

forhold til elevernes forudsætninger og muligheder. 

● Differentiering af indholdet med fokus på emnets tilgængelighed og 

sværhedsgrad i valget af læremidler. 

● Differentiering af formen med fokus på typen af aktiviteter i forhold til 

tilgængelighed, brugen af forskellige undervisningsmønstre, elevernes 

organisationsformer, lærerens undervisningsformer og lærerroller, elevernes 

arbejdsformer samt undervisningens tidsstruktur og rytme. 

● Differentiering af rammerne med fokus på undervisningens brug af forskellige 

steder, elevernes mobilitet og møblement, brug af gulv, vægge og lysforhold i 

klassen. 

● Differentiering af evalueringen med fokus på typen af evaluering herunder 

resultatevaluering, procesevaluering eller undervisningsevaluering m.fl. 
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Inkluderende læringsfællesskaber 

Ifølge Schwartz kan de fælles læringsfællesskaber altså ses som et mulighedsrum, som 

eleverne selv er med til at skabe (2017, s. 6). Dette gør de ud fra de 

deltagelsesmuligheder, som de selv mener de har, og denne vurdering er dannet ud fra 

deres følelser og handlinger. Dette betyder også, at man som lærer skal støtte op om 

eleverne for at denne vurdering lander positivt. Eleverne kan dermed vurdere sig selv 

som handlekraftige og med gå-på-mod.  

Schwartz benævner også, at børn med forskellige forudsætninger skal opnå et 

tilhørsforhold og en følelse af indflydelse på de fælles deltagelsesmuligheder (ibid.: s. 

6-8). Ser vi dette sammenholdt med Esmann & Emtoft definition af inklusion (2016, s. 

121) er der mange paralleller til læringsfællesskab: 

 

Inklusion er en dynamisk og vedvarende proces, hvori skolen øger mulighederne 

for tilstedeværelse, oplevelse af fællesskab, aktiv deltagelse og højt 

læringsmæssigt udbytte for alle elever. I denne proces tages der særligt hensyn 

til de elever, som er i farezonen for marginalisering, eksklusion og dårligt fagligt 

udbytte. 

 

Inkluderende læringsfællesskaber handler altså om at støtte elever i komplicerede 

læringssituationer og samtidig give dem samme deltagelsesmuligheder som resten af 

klassen.  

 

Motivation 

Motivation er et begreb, der ofte benyttes om elevers interesse og engagement. Går man 

mere i dybden, handler motivation om den drivkraft, som ligger bag vores adfærd i 

forhold til bestemte aktiviteter og den indsats vi yder. Motivation kan således ifølge 

Bonderup  (2014, s. 2) defineres som “...den proces, hvor en målrettet aktivitet initieres 

og fastholdes”. Denne drivkraft er stærkt påvirket af både fysiske, psykiske og sociale 

faktorer samt sværhedsgraden af den pågældende aktivitet.  
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Motivation er derfor en central betingelse for, at læring kan finde sted. Inden for den 

nyere motivationsforståelse kan motivation ifølge Ågård (2018, s. 19-57) kategoriseres i 

mange delteorier. Vi vil i analysen gøre brug af følgende relevante motivationsteorier. 

 

Mestringsforventninger 

Albert Banduras teori om mestringsforventninger handler om elevernes egne 

forventninger til, om de kan klare den stillede opgave (Ågård, 2018, s. 28-32). Teorien 

handler altså ikke om faglige kompetencer, men om eleverne selv tror de kan klare 

opgaven. Det, at eleverne tror på sig selv, har ligeså stor betydning for, om de klarer 

opgaven, som deres faglige kompetencer. Mestringsforventninger kan bestemmes ud fra 

fire forskellige parametre: 

 

1. Egne tidligere erfaringer handler om, hvordan eleven før har oplevet resultatet 

af en opgave. 

2. Andenhåndsoplevelser er elevens oplevelse af andre elevers løsning af 

opgaver. 

3. Verbal feedback er den feedback som eleven får af læreren.  

4. Fysiske fornemmelser er de fornemmelser som eleven får når opgaven skal 

løses. 

 

Hvis de fire parametre opleves af elever som positive, kan det medføre, at elever får 

høje mestringsforventninger til sig selv. Hvis elever ikke får positive oplevelser gennem 

de fire parametre, kan det medføre, at de udvikler lave mestringsforventninger til sig 

selv. Lave mestringsforventninger kan betyde, at elever undgår opgaver, som de ikke 

tror, at de mestrer. Gentagne negative oplevelser inden for de fire parametre kan 

ødelægge motivationen for elever og forstærke troen på, at de ikke mestrer de stillede 

opgaver. Elevers forventninger til sig selv har altså stor betydning for, hvordan de klarer 

sig i skolen (ibid.: s. 31). 
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Opgaveværdi 

Wigfield og Eccles forskning har fokus på selve elevens oplevelse af en bestemt 

opgave, aktivitet eller et fags værdi. Dette har stor betydning for elevens faglige resultat 

og vedholdenhed. Wigfield og Eccles beskriver fire typer af værdi  (Ågård, 2018, s. 

46-48) for elevers løbende valg og fravalg af aktiviteter og fag: 

 

1. Den personlige interesse i forhold til om eleven opnår glæde i forbindelse med 

opgaven eller faget? 

2. Værdien af præstationen i forhold til hvor stor betydning har det for eleven at 

gennemføre de pågældende fag eller opgaver? 

3. Nytteværdien i forhold til om faget eller den faglige opgave giver mening i 

forhold til ydre mål uden for skolen eller i fremtiden? 

4. Omkostningerne i forhold til om eleven oplever ubehag i forbindelse med 

løsning af opgaven i forhold til krav og forventninger? 

 

I praksis kan læreren øge elevernes oplevelse af værdi ved at gøre stoffet relevant og 

meningsfuldt for dem. Dette kan ske med udgangspunkt i elevens hverdagserfaringer, 

varierende undervisningsformer og øget elevaktivitet (ibid.: s. 48). 

 

Selvværd 

Covingtons selvværdsteori har fokus på, hvordan elevers adfærd kan være styret af et 

behov for at beskytte selvværdet (Ågård, 2018, s. 37-39). Elevers selvværd hænger tæt 

sammen med, hvordan de klarer sig i skolen. Behovet for at undgå nederlag i skolen og 

på den måde beskytte selvværdet kan være så altoverskyggende, at eleven vælger ikke 

at udføre de stillede opgaver. På den måde flytter eleven fokus og får det i stedet til at 

handle om, at de ikke har løst opgaven og altså ikke, at man ikke kunne finde ud af den. 

Elever, der klarer sig dårligt i skolen, udvikler ofte sådanne strategier til at beskytte sig 

selv mod eventuelle nederlag (ibid.: s. 39). 
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Stilladsering 

Stilladsering som begreb blev udviklet af Wood, Bruner og Ross i 1970’erne. Teorien 

udspringer af Lev Vygotskys tanker om lærerens instruktion i zonen for den nærmeste 

udvikling. Vygotsky formulerede begrebet zonen for den nærmeste udvikling, som det 

område, hvor barnet sammen med en voksen kan klare opgaver, som det endnu ikke kan 

klare på egen hånd (“Lev Vygotskij”, 2017). Gennem støttende stilladsering hjælpes 

eleven ind i den nærmeste zone for udvikling (Brodersen og Gissel, 2020, s. 189). Målet 

med stilladseringprocessen er, at eleven bevæger sig fra andre-reguleret styring til 

selvreguleret styring. Stilladset har den egenskab, at elevens brug af det eliminerer dets 

funktion. Eleven overtager gradvist ansvaret for læringsprocessen og opnår derved både 

viden og færdigheder til løsning af tilsvarende fremtidige problemer. Wood, Bruner og 

Ross konkretiserer seks strategier, der tilsammen karakteriserer stilladseringsprocessen 

(ibid.: s. 190-191), som vi vil gøre brug af i analysen: 

 

1. Rekruttering hvor læreren vækker elevernes interesse for opgaven og motiverer 

dem til at arbejde med den. 

2. Reducering af frihedsgrader hvor læreren viser, hvilken vej og hvilke skridt 

eleven skal tage for at løse opgaven således, at opgaven ligger inden for elevens 

nærmeste udviklingszone. 

3. Retningsfastholdelse hvor læreren fastholder elevernes fokus på målet og 

løsningen af opgaven. 

4. Markering af kritiske træk hvor læreren synliggør de vigtigste og sværeste 

dele af opgaven. 

5. Frustrationskontrol hvor læreren fremhæver positive elementer således, at 

eleverne ikke kun fokuserer på det, de ikke kan, hvorved deres frustration holdes 

under kontrol. 

6. Demonstration af måder at løse problemer og opgaver på hvor læreren 

demonstrerer fremgangsmåder, til hvordan opgaven kan løses.  
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Undervisningsforløb 

Undervisningsforløbet om koordinatsystemet tager udgangspunkt i Hiim & Hippes 

“Relationsmodel” (se bilag 2, s. 43) i forhold til opbygning og struktur af didaktiske 

kategorier. 

 

Mål 

Formålet med forløbet omhandler det læringsudbytte, som eleverne opnår i form af 

viden, færdigheder og kompetencer ved at arbejde med undervisningsforløbet. I forløbet 

arbejder eleverne ud fra elementprincippet (Brodersen, 2020, s. 42) idet, at der i forløbet 

først er fokus på koordinatsystemet og funktionsmaskiner i detaljer og senere med fokus 

på helheden. Følgende er beskrivelse af fælles mål i forløbet for faget matematik efter 6. 

klassetrin. 

 

Kompetenceområde: Geometri og måling, efter 6. klassetrin 

Kompetencer Færdigheds- og vidensmål Læringsmål 

Fase 1: Placeringer 

og flytninger 

 

 

Eleven kan beskrive placeringer i 

koordinatsystemets første kvadrant. 

Eleven har viden om 

koordinatsystemets første kvadrant. 

Eleven har viden 

omkring 

koordinatsystemets 

opbygning. 

Fase 2: Placeringer 

og flytninger 

 

Eleven kan beskrive placeringer i 

hele koordinatsystemet. 

Eleven har viden om hele 

koordinatsystemet. 

Eleven kan aflæse og 

afsætte koordinatsæt. 

Eleven kan finde 

punkters placering i 

koordinatsystemet ud 

fra koordinatsæt. 
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Kompetenceområde: Matematiske kompetencer, efter 6. klassetrin 

Kompetencer Færdigheds- og vidensmål Læringsmål 

Fase 3: 

Problembehandling 

 

Eleven kan anvende forskellige 

strategier til matematisk 

problemløsning. 

Eleven har viden om forskellige 

strategier til matematisk 

problemløsning, herunder med 

digitale værktøjer. 

Eleven ved hvordan 

funktionsmaskiner kan 

lave rette linjer i et 

koordinatsystem. 

Fase 3:  

Repræsentation og 

symbolbehandling 

Eleven kan oversætte mellem 

hverdagssprog og udtryk med 

matematiske symboler. 

Eleven har viden om 

hverdagssproglige 

oversættelser af udtryk med 

matematiske 

symboler. 

Eleven ved hvor 

koordinatsystemet 

bruges i hverdagen. 

Fase 3: 

Kommunikation 

Eleven kan anvende fagord og 

begreber mundtligt og skriftligt. 

Eleven har viden om fagord og 

begreber. 

Eleven kan forklare 

begreberne: 

koordinatsystem, talpar, 

koordinatsæt, 

førstekoordinat, 

andenkoordinat, x-akse, 

y-akse, førsteakse, 

andenakse, 

begyndelsespunkt, 

kvadrant, 

skæringspunkt, ret linje, 

funktionsmaskine. 
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Læringsforudsætninger 

Eleverne havde, inden vi overtog undervisningen, på forhånd haft en kort introduktion 

til koordinatsystemet af deres faste lærer. Derfor havde vi i planlægningen af 

undervisningsforløbet fokus på at lave en glidende overgang for at kunne fortsætte 

derfra, hvor eleverne var kommet til. Eleverne havde derudover ikke tidligere arbejdet 

med emnet.  

 

Rammefaktorer 

At opnå undervisningsforløbets viden, færdigheder og kompetencer er relevant i forhold 

til, at eleven får motivation og succes i fremtiden i arbejdet med matematik. Men den 

primære motivationsfaktor for elever er selve eksamen, hvorfor det ofte er de ydre 

rammer, som påvirker elevernes indre motivation (Bonderup, 2014, s. 5). Derfor havde 

vi i forløbet fokus på, at eleverne fik en god forståelse for emnet gennem læremidler og 

aktiviteter. I forløbet gjorde eleverne brug af deres vante matematikbog Multi 4 

(Skaarup, 2015, s. 98-105), da de allerede gjorde brug af dette forholdsvis lukkede, 

didaktiske læremiddel i deres undervisning (Gissel, 2020, s. 323). Derudover havde 

eleverne i forløbet adgang til det digitale, funktionelle læremiddel (ibid.: s. 322) 

matematikportalen “MatematikFessor”, der støtter og træner dem vha. automatisk 

tilpassede regneopgaver. 

 

Læreproces 

Undervisningsforløbet var tiltænkt cirka 13 lektioner med en varighed på 45 min pr. 

lektion. Forløbet var en blanding af undervisningmønstrene formidling og øvelse 

(Brodersen, 2020, s. 47), der kunne indgå og supplere elevernes samtidige undervisning 

i matematik omkring geometri. Forløbet var primært deduktivt i starten af alle timer. 

Derudover gjorde forløbet brug af det formelle princip (ibid.: s. 43), der gennem 

opgaver forsøger at træne elevernes færdigheder og forståelse af forløbets emne. 

Herefter blev undervisningen mere induktiv, hvor eleverne løste opgaver i grupper eller 

individuelt. 
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Indhold 

Lektioner Undervisningsplan Materialer 

1-4 Matematik 

1. lektion:  

Repetition af koordinatsystemet. Forberedelse til 

natur/teknologi.  

 

Matematik + Natur/teknologi (tværfagligt) 

2. lektion:  

Introduktion til emnet “Kort”. Fælles dialog i 

klassen om forskellige kort. Kobling mellem 

koordinater og kort. 

 

3.+4. lektion:  

Arbejde praktisk med koordinatsystemer, hvor 

eleverne skal rundt på skolen og finde poster vha. 

kort, hvor der ligger opgaver til dem. 

● 8 poster 

● 5 natur/teknologi opgaver 

● 3 matematik opgaver 

● 3 ekstra opgaver til de hurtige 

Multi 4: s. 98-99 

 

 

 

 

Opgaver: se bilag 

3.1-3.4, s. 47-50 

 

 

 

 

 

Kort: se bilag 4, s. 

50 

5 - Introduktion til “Funktionsmaskinen”  

- Give eksempler med “funktionsmaskinen” 

- Eventuelt fremvisning af videoer fra 

Matematikfessor 

Multi 4: s. 102 

 

Matematikfessor: 

Funktionsmaskiner 

6-7 1. lektion: 

- Repetition af “funktionsmaskiner”. Kobling til 

koordinatsystem og tabel. 

- Gennemgang af opgave 21 med skema og 

Multi 4: 

s. 102 

s. 104-105 
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koordinatsystem. Fokus på, hvordan man aflæser 

“koden” ud fra koordinatsystemet og dets punkter 

for at løse resten af opgaverne. 

- Fortsæt med opgaver 21 - 24. De hurtige elever 

kan fortsætte med opgaver s. 104-105. 

 

2. lektion: 

- Eleverne må selv bestemme, om de vil fortsætte 

med opgaver (s. 104-105) eller arbejde med 

Matematikfessor. Supertræner til de hurtige. 

 

 

 

 

 

 

Matematikfessor: 

Funktionsmaskiner 

 

8-9 1. lektion: 

- Repetition af “funktionsmaskiner”. 

- Inddragelse af elever ved tavlen. 

 

2. lektion: 

- Eleverne fortsætter med opgave 21 (1-5). De 

hurtige elever fortsætter opgave 22-24 og ellers 

træningsopgaver, s. 102-105. 

Multi 4: s. 102-105 

 

 

 

 

10-11 1. lektion: 

- Repetition fra sidste gang. 

- Klassen inddeles i CL-grupper med fokus på én 

fagligt stærk og én fagligt svag elev. Hver gruppe 

får en opgave omkring funktioner og 

koordinatsystemet, som de skal snakke om. 

 

2. lektion: 

- Eleverne går ud i en arbejdsgrupper, hvor de 

hver skal forklare en opgave for hinanden. 

- Opsamling til sidst. 

Aktivitet: se bilag 

5, s. 51 (eksempel) 
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12-13 Evaluering af forløb 

1. lektion: 

- Gennemgang af evalueringsskema og hvad 

evalueringen omhandler. 

- Efter besvarelse af evalueringsskema, skal 

eleverne tegne et koordinatsystem samt alle de 

informationer de kan huske. 

 

2. lektion: 

- Fælles opsamling omkring resultater af 

evalueringen. 

- Afslutning og leg. 

Evalueringsskema: 

se bilag 6.1-6.10, s. 

52-61 (eksempel) 

 

Tegninger: se bilag 

7.1-7.2, s. 62-63 

 

 

 

Vurdering / evaluering 

Med fokus på resultatorienteret evaluering (Agergaard, 2020, s. 277) valgte vi, at gøre 

brug af det funktionelle læremiddel “Google Forms” til at bedømme elevernes 

læringsudbytte. Som en form for forløbs-evaluering (ibid.: s. 272) efter forløbet skulle 

eleverne svare på spørgsmål omkring koordinatsystemet og funktionsmaskiner. Kriterier 

for målopfyldelse var kendt af eleverne fra starten af undervisningsforløbet i form af 

læringsmål beskrevet i elevernes lærebog Multi 4.  

 

En kvantitativ evalueringsopgave med “Google Forms” efter et forløb er meget givende 

i forhold til opfølgning (ibid.: s. 241) både for læreren, i forhold til forbedring af 

forløbet og eleverne, i forhold til selvrefleksion over egen læring og hvad de skal bruge 

det til i fremtiden (ibid.: s. 273). Herved kan eleverne hente succes og motivation 

gennem progression i forhold til egen læring, da de gerne skulle have oplevet en forskel, 

ny mening og forandring i deres erfaringsdannelse efter afslutningen af forløbet 

(Brodersen, 2020, s. 225). 
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Didaktisk nærbillede 

Følgende didaktiske nærbillede, formuleret som case, tager udgangspunkt i en erfaret 

lektion fra undervisningsforløbet. 

 

I en 4. klasse skal eleverne arbejde med koordinatsystemet. Mens eleverne sidder på 

deres pladser i klassen starter undervisningen med, at læreren skriver dagens mål på 

tavlen og begynder herefter at repetere funktionsmaskiner. Læreren inddrager både 

regningsarterne minus og gange, hvor eleverne før primært har arbejdet med plus, da 

eleverne senere får opgaver med forskellige regningsarter. Efter gennemgangen skal 

eleverne ud i forudbestemte grupper, så de kan træne at formidle viden til andre. Inden 

eleverne bliver sat i grupper, fastsætter læreren fremgangsmåden og læringsmålene for 

gruppearbejdet. Opgaverne er inspireret af tidligere opgaver, som eleverne før har 

arbejdet med i deres vante lærebog Multi 4.  

Herefter sætter læreren eleverne i grupper forskellige steder i klassen, hvorefter de går i 

gang med gruppearbejdet. Læreren observerer her en elev, i denne case omtalt som 

Albert, der bare kigger ud i luften og ikke deltager i sin gruppes diskussion. Læreren 

spørger Albert, hvad gruppen er kommet frem til. Det kan han ikke svare på. Resten af 

gruppen påpeger, at Albert ikke gider lave noget. Til dette svarer læreren, at det bliver 

Albert nødt til for at kunne fremlægge opgaven i sin næste gruppe. Til sidst får læreren 

Albert til at indtegne sin funktion i et koordinatsystem. Albert tegner en streg gennem 

punkterne uden at bruge lineal på trods af, at klassen tidligere har brugt meget tid på, at 

de har styr på deres orden ved brugen af diverse tegneredskaber. 

I de nye grupper observerer læreren igen Albert. Her ønsker Albert ikke at starte med at 

fremlægge sin opgave. En anden elev i gruppen rækker begejstret hånden op, hvortil 

Albert hurtigt kommenterer, at vedkommende meget gerne må fremlægge først. 

Læreren holder dog fast i, at eleverne skal fremlægge på skift, alt efter hvor de sidder. 

Da det endelig bliver Alberts tur til at fremlægge sin opgave, siger han ikke noget. 

Læreren prøver at spørge ind til opgaven, og han svarer med ”det ved jeg ikke” og ”jeg 

forstår det ikke.”  
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Læreren prøver at lede ham på vej hen til det rigtige svar, men han reagerer ikke. Albert 

udviser ingen interesse i gruppearbejdet. Til sidst begynder Albert blot at gentage, hvad 

de andre elever har sagt, selvom det ikke stemmer overens med hans egen opgave. 

Læreren spørger ind til svaret i så små detaljer, at svaret nærmest er givet i 

spørgsmålene. Læreren beslutter efter flere forsøg at vende tilbage til Alberts opgave, 

når resten af gruppen har fremlagt deres.  

Dette lykkedes desværre ikke. Albert udviser stadig ingen interesse eller engagement i 

at deltage. Den sidste del af timen leger eleverne udenfor, hvor Albert deltager i 

klassens sociale fællesskab uden problemer. 

 

Tema og problemformulering 

På baggrund af didaktisk nærbillede har vi valgt følgende pædagogiske tema:  

 

Lærerens arbejde med at skabe inkluderende læringsfællesskaber. 

 

Ud fra dette tema har vi formuleret nedenstående lærerfaglige problemformulering: 

 

Hvordan kan læreren differentiere og stilladsere sin undervisning således, at 

den støtter inklusion og motivation af elever med andre forudsætninger i 

læringsfællesskabet?  

 

 

Metode 

Vi har, som hjælp til at besvare vores problemformulering, observeret undervisningen, 

foretaget interviews med både lærer og elever samt udvalgt en række relevante teorier 

omkring undervisning. 
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Indsamling af empiri 

I forhold til indsamling af empiri har vi gjort brug af observationslog (Canger. & Kaas, 

2016, s. 257) til observation af undervisningen, som casen tager udgangspunkt i. Der er 

gjort brug af casemetoden til udarbejdelse af casen, der i opgaven kan defineres som en 

kvalitativ metode til at indsamle detaljeret viden om en situation i praksis (ibid.: s. 286), 

som ellers er vanskelig at iagttage og måle (“kvalitative metoder”, 2016).  

For at opnå en dybere forståelse og undersøgelse af praksis har vi endvidere valgt at 

gøre brug af kvalitative interviews (ibid., s. 244-248) af henholdsvis læreren og 

udvalgte elever. Der er desuden gjort brug af kvantitativ metode til indsamling af 

objektive, målbare data (“kvantitative metoder”, 2016) fra test i forbindelse med 

evaluering af undervisningsforløbet.  

Derudover er der indsamlet artefakter i form af tegninger af koordinatsystemet til 

bedømmelse af elevernes læringsudbytte. Opgaven bygger derfor på 

metodetriangulering (“triangulering”, 2012), der inden for samfundsvidenskab bruges til 

at finde frem til de forskellige aspekter i en undersøgelse, der med fordel kan 

sammenlignes for at styrke undersøgelsens validitet (ibid.). 

 

Afgrænsning af analyse 

Til analysen vil vi bl.a. gøre brug af Brodersen & Gissels teori om, hvorledes 

undervisningen kan differentieres for at undersøge, i hvilket omfang læreren i casen 

imødekommer elever med forskellige forudsætninger. Derudover vil vi også gøre brug 

af forskellige motivationsteorier med fokus på Banduras teori om 

mestringsforventninger, Wigfield og Eccles teori om opgaveværdi samt Covingtons 

selvværdsteori for at vurdere, i hvilket omfang eleven i casen er motiveret i 

undervisningen. Afslutningsvis vil vi stille skarpt på lærerens støtte vha. Wood, Bruner 

og Ross’ forskning omkring stilladsering.  

Resultatet af analysen vil gøre os i stand til at vurdere, om læreren har formået at skabe 

et inkluderende læringsfællesskab - både fagligt og socialt. På baggrund af analysen vil 

vi i et handlingsperspektiv diskutere, hvordan læreren kan imødekomme 

problemstillingen. 
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Undersøgelse og analyse 

Analysen vil se på hvordan og i hvilken grad læreren har gjort brug af differentiering, 

motivation og stilladsering i casen og undervisningsforløbet, i forhold til at støtte 

inklusionen af elever med andre forudsætninger i læringsfællesskabet. 

 

Differentiering 

Hvordan og på hvilken måde differentierede læreren undervisningen med fokus på mål, 

indhold, former, rammer og evaluering? 

 

Differentiering af mål 

Det fremgår af casen, at læreren i starten af timen præsenterer mål for dagen og senere 

læringsmålene for gruppearbejdet. Opgavens læringsmål lader til at være inspireret af 

elevernes tidligere arbejde, hvorfor alle eleverne i princippet burde kende til opgavens 

formål. Eleverne har derfor ikke fået individuelle læringsmål men derimod kun fælles 

mål for klassen, da læreren i casen “... [fastsætter] fremgangsmåden og læringsmålene 

for gruppearbejdet”. Ud fra undervisningsforløbet ses det dog, at måltyperne for 

kompetencen placering og flytninger er differentieret i to faser, hvor det forventes at 

alle elever som minimum kan opnå fase et men også burde opnå fase to. Resten af 

kompetencerne under matematiske kompetencer er dog alle på fase tre og derfor ikke 

muligt at differentiere. 

 

Differentiering af indholdet 

Ud fra casen fremgår det, at “... læreren inddrager både regningsarterne minus og gange, 

hvor eleverne før primært har arbejdet med plus, da eleverne senere får opgaver med 

forskellige regningsarter”. Det fremgår dog ikke ud fra casen eller i 

undervisningsforløbet, at dette er noget læreren har taget særlig højde for i sin 

planlægning. Derfor kan dette ses som en ekstra udfordring for de elever, der ikke er 

stærke i disse regnearter.  

Eftersom opgaverne i casen “… er inspireret af tidligere opgaver, som eleverne før har 

arbejdet med i deres vante lærebog Multi 4”, tages der udgangspunkt i elevernes 
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forforståelse og tidligere arbejde med emnet. Hvorvidt dette læremiddel, og lærerens 

arbejde med det uden for casen har været vellykket, er resultatet af 

undervisningsforløbets evaluering. Set i forhold til casens placering i 

undervisningsforløbet, der ligger gangen før evalueringen, burde man kunne forvente, at 

de fleste elever har opnået viden og færdigheder på baggrund af tidligere lektioner.  

En stor del af forløbets indhold lader til at tage udgangspunkt i lærebogen og dens 

opgaver, mens andre lektioner har gjort brug af det funktionelle læremiddel 

Matematikfessor, der har til formål at give differentieret støtte til elevernes læring 

omkring emnet. Starten af undervisningsforløbet er endda med fokus på tværfaglighed 

sammen med natur/teknologi. Dette med fokus på bevægelse udenfor, hvilket burde 

være med til at styrke elevernes læring og forståelse for emnet.  

Det er dog værd at bide mærke i, at arbejdet med funktionsmaskiner introducerer 

eleverne til variabelbegrebet. Dette kan muligvis give eleverne udfordringer på netop 

dette klassetrin, da det ifølge Jean Piagets forskning (Imsen, 2015, s. 190-191) først er 

ved ca. 11-års alderen, at børn udvikler denne form for logisk, abstrakt tænkning. På 

baggrund af ovenstående er der altså elementer af differentiering i casen og 

undervisningsforløbet, selvom der gennem forløbet primært fokuseres på elevernes 

lærebog. 

 

Differentiering af formen 

Aktiviteterne eleverne skal arbejde med i casen er præget af symbol- og 

begrebsmæssige svære repræsentationer uden brug af billeder (se bilag 5, s. 51), hvilket 

kan udfordre aktivitetens tilgængelighed. Undervisningen i casen er primært præget af 

et øvelsesorienteret undervisningsmønster eftersom “... efter gennemgangen skal 

eleverne ud i forudbestemte grupper, for at de kan træne at formidle viden til andre”.  

Elevernes arbejdsformer i casen, primært med fokus på organisationsformen 

gruppearbejde, kan i sig selv være en udfordring for eleverne (EVA, 2020). 

Undervisningsformen i casen er, ud fra undervisningsplanen, derfor mere eller mindre 

præget af CL-struktur, da der i grupperne er  “... fokus på, at der som minimum er én 

fagligt stærk og én fagligt svag elev”. Lærerrollen er i starten af casen primært 

instruktøren i forbindelse med repetition og forberedelse til den senere aktivitet, men er 
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derefter gennem det meste af casen præget af lederen. Dette ses f.eks. da læreren i casen 

holder fast i, at “.. Albert [bliver] nødt til [at lave noget], for at kunne fremlægge 

opgaven i sin næste gruppe”. Først henimod slutningen af casen skifter læreren rolle til 

fødselshjælperen idet, at “[læreren] prøver at lede [Albert] på vej hen til det rigtige svar, 

men han reagerer ikke” og “[læreren] spørger ind til svaret i så små detaljer, at svaret 

nærmest er givet i spørgsmålene”. 

I forhold til tidsstruktur og rytme er undervisningen i casen opdelt i to sekvenser. Først 

repetition og gennemgang ved tavlen, der er præget af lavt tempo og dvælende 

langsomhed. Senere er undervisningen præget af hektisk ivrighed, mens eleverne i 

grupper fremlægger for hinanden. Ved opsamling til sidst i timen bliver tempoet roligt 

igen. Disse skift er med til at give eleverne en fornemmelse af variation i løbet af 

lektionerne, hvilket er med til at differentiere undervisningen. 

 

Differentiering af rammerne 

I casen lader det til, at eleverne i starten af timen befinder sig på deres sædvanlige 

pladser i klassen i forbindelse med repetition. Herefter “sætter læreren eleverne i 

grupper forskellige steder i klassen, hvorefter de går i gang med gruppearbejdet”. 

Læreren har altså gjort brug af elevernes mobilitet og møblement i forbindelse med 

aktiviteten. Det fremgår dog ikke ud fra casen, om læreren på anden vis har 

differentieret rammerne i forhold til steder, brug af vægge og lysforhold. Dog fremgår 

det fra interview med 4. klassens faste lærer (se bilag 8, s. 64-67), at der især har været 

fokus på lydforhold. Der er derfor differentieret på rammerne i form af elevernes 

placering og lyddæmpning af klasselokalet. 

 

Differentiering af evalueringen 

Ud fra undervisningsforløbet ses det, at der er indtænkt evaluering som aflsutning på 

forløbet. Denne evaluering består primært af multiple-choice spørgsmål vha. det 

funktionelle læremiddel “Google Forms”. Evalueringen kan derfor karakteriseres som 

resultatevaluering ved brug af test som redskab til indsamling af svar. Der gøres heller 

ikke brug af adaptive spørgsmål, da alle elever får samme spørgsmål. Kun til sidst i 

testen skal eleverne med deres egne ord forklare hvor/hvordan koordinatsystemet kan 
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bruges i virkeligheden samt lave en tegning af koordinatsystemet. Denne evaluering 

måler derfor udelukkende på elevernes læringsudbytte baseret på tidligere arbejde i 

forløbet. Det fremgår heller ikke ud fra casen eller undervisningsforløbet, at der løbende 

er foretaget andre evalueringer i forløbet. Der er derfor ikke differentieret i 

evalueringsformen. 

 

Inkluderende læringsfællesskaber 

Hvilke tiltag har læreren gjort, ud fra casen og interviews, for at skabe et inkluderende 

læringsfællesskab? 

 

Interviews 

Hvad der ikke umiddelbart er tydeligt i casen er, at Albert faktisk har et hørehandicap. 

Gennem interviews med klassens faste lærer finder vi nemlig ud af, at læreren har gjort 

meget for at skabe et inkluderende læringsmiljø for Albert (se bilag 8, s. 64): 

 

 … jeg ringede til vores tale-høre-pædagog som sagde, der var rigtig meget man 

kunne gøre i klassen. Voksdug, opslagstavler, opsætning og sådan noget. Og der 

var jo ingenting  […]. Så det fik vi sat op. Så skulle vi bruge de der specielle 

opslagstavler, sådan nogle der er ekstra lyddæmpende [...]. Og der var jeg inde 

ved vores chef og sige, prøv og hør, det skal vi bruge. 

 

Det fremgår senere i interviewet, at læreren hurtigt fik indrettet rammerne i klassen til at 

imødekomme Alberts hørevanskeligheder. Dette havde ikke kun betydning for Albert, 

men også eleverne i klassen, da de i højere grad skulle tage hensyn til ham ved bl.a. 

brug af mikrofoner på bordene, når de talte. I interviews med udvalgte elever (se bilag 

9, s. 68-75) fremgår det også, at de er glade for der bliver taget hensyn til Albert. Ud fra 

interviews føler Albert sig altså socialt inkluderet i læringsfællesskabet. Dog fremhæver 

læreren (se bilag 8, s. 65-66): 

 

[Alberts] forældre overkompenserer efter min mening for hans handicap ... han 

får lov til at være doven. Han er pisse doven ... noget af det er fordi sådan er det 
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blevet. Det er mageligt. Det er nemt. […] vi kan ikke antage, nogle gange er det 

dovenskab og nogle gange er han simpelthen træt, fordi mikrofonen skelner ikke 

lyd. 

 

Selvom læreren har forsøgt at skabe en mere analyserende skolekultur for at hjælpe 

Albert, beskriver læreren alligevel et begrænsende narrativ af Albert som doven, men 

fremhæver samtidig det i nogle tilfælde kan skyldes hans hørevanskeligheder. Det kan 

derfor være svært at vurdere om Albert, i en given situation, bare er doven eller 

simpelthen ikke har overskud til at deltage i undervisningen. Albert er i begge tilfælde 

ikke fagligt inkluderet. 

 

Casen 

I læringsfællesskabet, som bliver præsenteret i casen lader det til, at alle elever har fået 

den samme type opgave, hvorfor opgavens sværhedsgrad ikke er tilpasset i forhold til 

Alberts forudsætninger. Dette underbygges af Alberts gruppe i casen der påpeger, at “... 

Albert ikke gider lave noget”, og han selv med lærerens hjælp aldrig når opgavens mål. 

Dette giver indtryk af et begrænsende narrativ af Albert. Især læreren virker til at 

komme fra en definerende skolekultur, da Albert bliver set som problemet uden 

hensyntagen til hans hørevanskeligheder. Dog lader det ikke til, at Albert har 

udfordringer med det sociale fællesskab i resten af klassen, da “... i den sidste del af 

timen leger eleverne udenfor, hvor Albert deltager i klassens sociale fællesskab uden 

problemer”. Ud fra casen er der altså tegn på, at Albert er socialt men ikke fagligt 

inkluderet i læringsfællesskabet, hvilket kan være påvirket af et begrænsende narrativ af 

ham. 

 

Motivation 

Hvordan og på hvilken måde motiverer læreren Albert i casen? 

 

Mestringsforventninger 

Tager man udgangspunkt i Banduras teori om mestringsforventninger kan man 

argumentere for grunden til, at Albert ikke kommer i gang med opgaven skyldes, at han 
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har udviklet lave mestringsforventninger til sig selv. Casen viser flere steder, at Albert 

prøver at undgå opgaven, ved at han “... kigger ud i luften og ikke deltager i resten af 

gruppens diskussion” og da “... det endelig bliver Alberts tur til at fremlægge sin 

opgave, siger han ikke noget”. Dette kan ifølge teorien skyldes, at Albert har negative 

mestringsforventninger.  

Det fremgår ikke tydeligt ud fra casen, hvilke tidligere erfaringer Albert har i forhold til 

opgaveløsningen. Men eftersom Albert konsekvent undgår at arbejde med opgaven 

kunne det tyde på, at han tidligere har oplevet nederlag i forbindelse med lignende 

opgaver eller matematikfaget generelt. 

Med fokus på andenhåndsoplevelser beskriver casen ikke andre elever med samme 

problemer med opgaven. De andre elever er nærmest frustreret over hans manglende 

engagement, ved at resten af gruppen “... påpeger, at Albert ikke gider lave noget”. 

Derfor kan det for Albert opleves som om, at han er den eneste som har udfordringer 

med opgaven, og dermed være med til at forstærke hans følelse af ikke at mestre 

opgaven. 

Den verbale feedback er gennem casen primært negativ fra Alberts gruppe. Læreren 

forsøger flere gange at give Albert feedback i forhold til løsning af opgaven. Det 

fremgår ikke ud fra casen, om denne feedback er positiv med f.eks. “du klarer det godt”. 

Derimod virker læreren i casen mere frustreret og instruerende i forhold til at presse 

Albert til at forstå, at han skal “... kunne fremlægge opgaven i sin næste gruppe”.  

Eftersom casen tager udgangspunkt i lærerens synspunkt, kan vi ikke sige noget om, 

hvilke fysiske fornemmelser Albert oplever i forbindelse med løsning af opgaven. Men 

eftersom han lader andre fremlægge først og undgår at skulle sige noget, har Albert 

umiddelbart et ubehag ved at skulle forklare noget, han måske ikke forstår.  

 

Opgaveværdi 

Med fokus på Wigfield og Eccles forskning omkring opgaveværdi kan vi ud fra casen 

argumentere for, at Albert overordnet ikke udviser nogen former for interesse eller 

engagement i at løse den pågældende opgave.  

Albert udviser i casen især ingen personlig interesse i at arbejde med den stillede 

opgave. Han “.. kigger ud i luften og ikke deltager i resten af gruppens diskussion” og 
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“... gider [ikke] lave noget” samt “... udviser ingen interesse i gruppearbejdet”. Opgaven 

har derfor ingen personlig værdi for Albert.  

I forhold til værdien af præstationen er det i casen primært den ydre forventning om, at 

eleverne skal kunne “... formidle deres opgave til andre” som har betydning. Da Albert 

ikke udviser særlig interesse i opgaven har den, for Alberts vedkommende, lille værdi i 

forhold til præstationen. 

Det fremgår ud fra undervisningsforløbet, at eleverne rent praktisk har arbejdet med 

koordinatsystemet i forbindelse med et orienteringsløb. Eleverne har dermed oplevet en 

større mening i forhold til brugen af koordinatsystemet. Dette er dog ikke indtænkt i 

opgaven beskrevet i casen, hvorfor det for Alberts vedkommende har lille nytteværdi. 

Som det fremgår af Alberts fysiske fornemmelser i relation til mestringsforventninger, 

oplever han i mere eller mindre grad ubehag i arbejdet med opgaven, eftersom han flere 

gange undgår at sige noget. Albert må derfor føle omkostningerne er for høje til, at det 

kan opveje opgavens værdi. 

 

Selvværd 

Alberts adfærd i casen kan ifølge Covington selvværdsteori skyldes, at han er styret af 

behovet for at beskytte sit selvværd. Dette kan ifølge Banduras teori om 

mestringsforventninger pege på, at Albert har oplevet nederlag i forbindelse med 

tidligere skolearbejde. Dette kan sammen med hans lave oplevelse af opgavens værdi 

være tegn på, at han er styret af sit behov for at opretholde en følelse af selvværd.  

Der er kun ganske få eksempler i casen, hvor Albert rent fagligt forsøger at være en del 

af undervisningen. Han lykkes med at indtegne punkter i et koordinatsystem, samt 

gentager hvad andre har sagt i forbindelse med formidlingen af deres opgave. Han 

indrømmer endda, i forbindelse med at læreren prøver at spørge ind til opgaven, at han 

faktisk ikke forstår opgaven. Men overordnet set forbliver Albert det meste af 

undervisningen passiv og uinteresseret i aktiviteten.  

Kigger vi dog på evalueringen i slutningen af undervisningsforløbet ses det interessant 

nok, at Albert faktisk har svaret rigtig på alle spørgsmål i testen (se bilag 6.1-6.10, s. 

52-61) undtagen det næstsidste (og svære) spørgsmål (se bilag 6.9, s. 60). Men da han 
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selv skal tegne koordinatsystemet, viser dette visse mangler (se bilag 7.1, s. 62) 

sammenlignet med en anden elevs tegning (se bilag 7.2, s. 63).  

Alberts passivitet kan derfor anses som en måde at undgå nederlag i forbindelse med 

skolearbejdet. På den måde får han det i stedet til at handle om, overfor læreren og 

resten af klassen, at han ikke kan finde ud af det eller bare ikke gider lave noget. 

 

Stilladsering 

Hvordan og på hvilken måde stilladserede læreren Albert i casen? 

 

Rekruttering 

For at en elev føler sig motiveret til at udføre en opgave kræver det, at de kan se et 

formål med at beskæftige sig med den. Her fremgår det ud fra casen, at eleverne skal “... 

træne at formidle viden til andre. Inden eleverne bliver sat i grupper, fastsætter læreren 

fremgangsmåden og læringsmålene for gruppearbejdet”. Læreren har altså på forhånd 

forklaret, hvad målet med opgaven er. Dette er nok motivation for nogle elever. Men 

tydeligvis ikke for Albert, eftersom “[læreren] spørger Albert, hvad gruppen er kommet 

frem til. Det kan han ikke svare på. Resten af gruppen påpeger, at Albert ikke gider lave 

noget”. 

 

Reducering af frihedsgrader 

Kigger man på opgaven formuleret i undervisningsforløbet (se bilag 5, s. 51) ses det, at 

de stillede opgaver til gruppearbejdet er kort og præcist formuleret, i forhold til hvad 

opgaven går ud på. Eleverne skal ved hjælp af en funktionsmaskine omsætte en 

x-koordinat til et y-koordinat for at kunne indtegne punkterne i et koordinatsystem. Der 

burde altså ikke være tvivl om, hvordan opgaven skal udføres. Eleverne har desuden 

arbejdet med lignende opgaver før. Trods dette udviser Albert vanskeligheder ved at 

udføre opgaven, da “... læreren [til sidst får] Albert til at indtegne sin funktion i et 

koordinatsystem” (se bilag 10, s. 76).  
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Retningsfastholdelse 

Ved anden del af opgaven bliver det derimod tydeligt, at Albert i casen ikke forstår 

opgaven, da  “... det endelig bliver Alberts tur til at fremlægge sin opgave, siger han 

ikke noget”. Selvom læreren spørger ind til opgaven, svarer han ”det ved jeg ikke” og 

”jeg forstår det ikke”. Selv her forsøger læreren at dele opgaven op i mindre dele og 

hjælpe ham på rigtig vej, ved at “... [læreren] spørger ind til svaret i så små detaljer, at 

svaret nærmest er givet i spørgsmålene”. I stedet begynder Albert bare “... at gentage, 

hvad de andre elever har sagt, selvom det ikke stemmer overens med hans egen 

opgave”. Det lykkedes altså ikke for Albert at gennemføre målet for opgavens anden 

del, da han selv med lærerens hjælp ikke kan formidle sin opgave videre. 

 

Markering af kritiske træk 

Som tidligere nævnt lykkes det altså læreren i casen at få Albert til at nå målet for første 

del af opgaven. Dette er vigtigt i forhold til, som læreren i casen formulerer det “... at 

det bliver Albert nødt til, for at kunne fremlægge opgaven i sin næste gruppe”. Dette er 

især vigtigt, da Albert finder hele opgaven svær at forstå, og derfor vælger læreren at 

hjælpe Albert med at indsætte punkterne i et koordinatsystem. 

 

Frustrationskontrol 

Albert udviser i casen ikke umiddelbart frustration over hans udfordringer med 

opgaven. Tværtimod. Han “... [kigger bare] ud i luften” og “... deltager [ikke] i resten af 

gruppens diskussion” samt resten af gruppen påpeger, at “... Albert ikke gider lave 

noget”. Albert udviser faktisk overhovedet ingen interesse i opgaven. Selv da læreren 

forsøger at vejlede Albert i at løse opgaven, har han stadig  “... ingen interesse eller 

engagement i at deltage”. 

 

Demonstration af måder at løse problemer og opgaver på 

Læreren har i casen gjort flere overvejelser i forhold til at demonstrere, hvorledes 

eleverne kan løse aktiviteten. Læreren repeterer funktionsmaskiner og inddrager både 

regningsarterne minus og gange, hvor eleverne før primært har arbejdet med plus, da 

eleverne senere får opgaver med forskellige regningsarter. Læreren har desuden ladet 
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aktiviteten i casen være “... inspireret af tidligere opgaver, som eleverne før har arbejdet 

med i deres vante lærebog”. På baggrund af lærerens overvejelser burde alle eleverne 

have gode forudsætninger for at kunne løse aktiviteten. Dette kræver dog, at de har 

forstået princippet bag funktionsmaskiner og koordinatsystemet med brug af flere 

regningsarter end bare plus. Dette kan måske have givet Albert ekstra udfordringer i 

forbindelse med opgaven og formidlingen af denne.   
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Delkonklusion 

Differentiering 

Ud fra vores analyse af case og undervisningsforløb ser vi, at læreren overvejende har 

differentieret undervisningen i forhold til at skabe et inkluderende læringsfællesskab. 

Dette gælder især brugen af klare mål og forventninger, CL-struktur i forbindelse med 

gruppearbejde, lyddæmpning af støj samt brug af forskellige lærerroller i forbindelse 

med stilladsering af Albert. Vi mener derfor, at selvom undervisningen i nogen grad er 

differentieret, kunne især differentiering af evalueringen hjælpe med til løbende at 

afdække elevernes og Alberts progression.  

 

Stilladsering og motivation 

Selvom læreren i høj grad har gjort brug af stilladserinsprocessen, virker dette ikke til at 

være nok til at motivere Albert til at deltage i aktiviteten. Hans manglende motivation 

virker især påvirket af hans opretholdelse af selvværd, hvorfor han vælger at forholde 

sig passivt i aktiviteten. Han udviser, ud fra evaluering af forløbet samt artefakter, 

udfordringer i den mere abstrakte brug af funktionsmaskiner. Det er dog værd at 

bemærke, at Albert måske oplever, at aktiviteten i casen ikke giver ham nok værdi. 

Desuden har han, som tidligere nævnt, en tendens til at være doven, hvis emnet ikke 

interesserer ham. Derfor mener vi, at Albert højst sandsynligt er fagligt udfordret og 

ikke føler sig motiveret i undervisningen. 

  

Inkluderende læringsfællesskaber 

Der kan på baggrund af vores analyse konkluderes, at Albert lader til at være socialt 

inkluderet i klassen, da eleverne i casen den sidste del af timen leger udenfor, hvor “... 

Albert deltager i klassens sociale fællesskab uden problemer”. Derfor er vores 

konklusion, at lærerens opgave fremadrettet vil være, at få Albert fagligt inkluderet i 

læringsfællesskabet. Dette kan læreren f.eks. løse ved at anvende befordrende 

narrativer, som styrker troen på ham selv samt aktiviteter, der har værdi for ham og ikke 

giver oplevelse af nederlag. 
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Udviklings- og handlemuligheder 

Diskussion 

Med udgangspunkt i analysen vil vi i følgende afsnit diskutere og argumentere for, 

hvilke handletiltag der kan foretages. Dette er med fokus på, hvordan vi i højere grad 

kan opfylde målet med vores problemformulering i forhold til, hvordan læreren kan 

differentiere og stilladsere sin undervisning således, at den støtter inklusion og 

motivation af elever med andre forudsætninger i læringsfællesskabet. Da vi i vores 

analyse kom frem til, at eleven fra casen kunne drage fordel af mere differentiering, 

stilladsering og især motivation, har vi valgt at tage inspiration fra grundskolens nye 

forsøgsfag teknologiforståelse (EMU, 2019b): 

 

Eleverne skal i faget teknologiforståelse udvikle faglige kompetencer og opnå 

færdigheder og viden, således at de konstruktivt og kritisk kan deltage i 

udvikling af digitale artefakter og forstå deres betydning. 

 

Sådan lyder målene til et af folkeskolens potentielt nye fag med fokus på, at “... 

eleverne skal kunne forholde sig kritisk til teknologi og forme den frem for blot at bruge 

den” (EMU, 2020). Dette drager stærke paralleller til det første eksperimentelle forsøg 

med at introducere informationsteknologi (IT), forstået som computerbaseret teknologi 

til opsamling, behandling, lagring og udbredelse af information i folkeskolen. Dette i 

form af valgfaget “Datalære” fra 1970’erne (Danmarks Radio, 2018) - i en ny og 

moderne form.  

Teknologiforståelse er derfor højaktuelt i en tid med fokus på øget anvendelse af IT i 

folkeskolen, hvor der i perioden 2012-2017 blev afsat 500 mio. kr. til bl.a. indkøb af 

digitale læremidler (UVM, 2016). Indkøb der dog, ifølge forskeren Thomas Illum 

Hansen, er blevet for centraliseret og præget af manglende dialog mellem kommune, 

skole og læreres erfaringer fra praksis (Riise, 2020). Dette er sket i forbindelse med 

Danmarks hidtil største forskningsindsats om IT på grundskoleområdet i perioden 

2013-2015. Resultaterne viser (UVM, 2016), at brugen af IT i skolen “... fremmer 
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kompetencer hos eleverne, som er særligt brugbare i det 21. århundredes videns- og 

netværkssamfund” og “anvendelsen af it kan understøtte elevernes faglige læreprocesser 

og læringsresultater og samtidig øge motivationen blandt eleverne”.  

Det er dog interessant at bemærke, at resultaterne viser, at det er en forudsætning, at  “... 

lærerne har de rette kompetencer til at bruge it i undervisningen” (ibid.). Dette er 

relevant i forhold til, om teknologiforståelse skal være et selvstændigt fag eller 

integreres i grundskolens eksisterende fag (Tekforsøget, u.å.).  

På baggrund af ovenstående kan man argumentere for, at teknologiforståelse er 

almendannende (Trier, 2017). Derfor bør teknologiforståelse ifølge Illum også “... være 

en del af alle fag på alle klassetrin” (ibid.), da IT og digitale læremidler allerede fylder 

meget i folkeskolen (EMU, 2019c). Fokus på IT i undervisningen er desuden baseret på 

forskning, der viser, at IT i folkeskolen kan fremme inklusion af elever med udviklings- 

og opmærksomhedsforstyrrelser (EMU, 2019). Derudover viser undersøgelser, at elever 

opnår en højere grad af deltagelse og refleksion i deres læringsproces, da “... arbejde 

med projekter og it betyder, at eleverne i højere grad selv målsætter, planlægger og 

tilrettelægger deres læreprocesser …” (Sørensen & Levinsen, 2013, s. 71-76). Man kan 

derfor se både lærere og elever som didaktiske designere, når de ifølge Sørensen & 

Levinsen (2013, s. 70):  

 

● opsøger og udvælger information 

● tilegner sig ny viden 

● træner, nuancerer og konsoliderer viden 

● transformerer information til viden 

● tilegner sig nye multimodale repertoirer 

● formidler viden til andre 

● producerer læringsressourcer til andre elever 

 

I relation til stilladsering og differentiering kan der endvidere argumenteres for, at 

inddrage undervisningsformen “Flipped learning” i forbindelse med IT i 

undervisningen. Flipped learning kan ifølge Levinsen (2019) konkretiseres som: 
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… undervisning og læring, der gør brug af korte videoer til at formidle det 

faglige indhold og de instruktioner, eleverne normalt får i klassen. Når videoerne 

ses [...] inden undervisningen, kan klasserummet bruges til elevcentrerede 

læringsaktiviteter. 

 

Trods de mange fordele ved brugen af IT i undervisningen, har forskning fra Norges 

Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet påvist, at der dannes flere nervebaner 

forbundet med læring, når man skriver i hånden på papir (Lillevang, 2016). Derfor kan 

man argumentere for, at fysiske læremidler stadig er vigtige i undervisningen. 

Med udgangspunkt i ovenstående er der altså mange argumenter for at inddrage IT i 

undervisningen til at løse vores problemstilling. Vi vil derfor i vores handletiltag, med 

inspiration fra Tekforsøget (u.å.), udforme et redidaktiseret undervisningsforløb med 

teknologiforståelse som en integreret del af faget matematik. 

 

Handletiltag 

Vi vil i vores redidaktisering af undervisningsforløbet tage udgangspunkt i den tidligere 

nævnte didaktiske relationsmodel i forhold til opbygning og struktur af didaktiske 

kategorier. Vi har i forløbet ladet os inspirere af Tekforsøgets prototyper med 

teknologiforståelse som en integreret del af matematik.  

 

Mål 

Følgende mål og begreber fremhæves som mål for elevernes læringsudbytte i slutning af 

forløbet. Der er taget udgangspunkt i fælles mål for forsøgsfaget teknologiforståelse 

integreret i matematik (EMU, 2019b). 

 

Kompetenceområde: Matematiske kompetencer, efter 6. klassetrin: Eleven kan handle 

hensigtsmæssigt i situationer med matematik. 

Kompetencer Færdigheds- og vidensmål Læringsmål 

Fase 3: 

Problembehandling 

Eleven kan anvende forskellige 

strategier til matematisk 

Eleven ved hvordan 

funktionsmaskiner kan lave 

34 



 

 problemløsning. 

Eleven har viden om forskellige 

strategier til matematisk 

problemløsning, herunder med 

digitale værktøjer. 

rette linjer i et 

koordinatsystem. 

Fase 3:  

Repræsentation og 

symbolbehandling 

Eleven kan oversætte mellem 

hverdagssprog og udtryk med 

matematiske symboler. 

Eleven har viden om 

hverdagssproglige 

oversættelser af udtryk med 

matematiske 

symboler. 

Eleven ved hvor 

koordinatsystemet bruges i 

hverdagen. 

Fase 3: 

Kommunikation 

Eleven kan anvende fagord og 

begreber mundtligt og skriftligt. 

Eleven har viden om fagord og 

begreber. 

Eleven kan forklare 

begreberne: 

koordinatsystem, talpar, 

koordinatsæt, 

førstekoordinat, 

andenkoordinat, x-akse, 

y-akse, førsteakse, 

andenakse, 

begyndelsespunkt, 

kvadrant, skæringspunkt, 

ret linje, funktionsmaskine. 

Fase 1 & 2: 

Hjælpemidler 

Eleven kan anvende hjælpemidler 

med faglig præcision.  

Eleven har viden om forskellige 

hjælpemidlers anvendelighed i 

matematiske situationer. 

Eleven kan vha. af digitale 

læremidler arbejde med 

programmering i 

matematik. 
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Kompetenceområde: Geometri og måling, efter 6. klassetrin: Eleven kan anvende 

geometriske metoder og beregne enkle mål. 

Kompetencer Færdigheds- og vidensmål Læringsmål 

Fase 1: Placeringer 

og flytninger 

 

 

Eleven kan beskrive placeringer i 

koordinatsystemets første kvadrant. 

Eleven har viden om 

koordinatsystemets første kvadrant. 

Eleven har viden 

omkring 

koordinatsystemets 

opbygning. 

Fase 2: Placeringer 

og flytninger 

 

Eleven kan beskrive placeringer i 

hele koordinatsystemet. 

Eleven har viden om hele 

koordinatsystemet. 

Eleven kan aflæse og 

afsætte koordinatsæt. 

Eleven kan finde 

punkters placering i 

koordinatsystemet ud fra 

koordinatsæt. 

 

 

Kompetenceområde: Teknologiforståelse, efter 6. klassetrin: Eleven kan handle med 

overblik med digitale teknologier i arbejdet med konkrete problemstillinger fra 

lokalsamfundet. 

Kompetencer Færdigheds- og vidensmål Læringsmål 

Digital design og 

designprocesser 

Eleven kan identificere et 

problemfelt og rammesætte en 

designproces med henblik på design 

af digitale artefakter til gavn for 

individ og fællesskab.  

Eleven har viden om kompleks 

problemløsning, rammesætning og 

designprocesser for individ og 

fællesskab. 

Eleven kan, med 

inspiration fra 

koordinatsystemet og 

funktionsmaskiner, 

omsætte viden til 

digitale artefakter, der 

kan formidles til andre 

på en kreativ måde. 
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Programmering Eleven kan modificere, konstruere 

og fejlrette programmer. 

Eleven har viden om konstruktion, 

fejlfinding og fejlretning af 

programmer. 

Eleven kan arbejde med 

blokprogrammering, 

debugging, design og 

redesign, idégenerering 

og problemløsning. 

 

Læringsforudsætninger 

Da vi har valgt at tage udgangspunkt i, at eleverne ikke tidligere har beskæftiget sig med 

emnet, kræver det, at de opnår en grundlæggende viden omkring koordinatsystemet, 

funktionsmaskiner og blokprogrammering vha. det funktionelle læremiddel 

“CodingLab” (LærIT, u.å.), der tager inspiration fra det populære “Scratch” (MIT, u.å.). 

Denne grundlæggende viden kan eventuelt lægges uden for forløbet, men vil i dette 

forløb inddrages som en del af elevernes læringsproces. Derudover bør eleverne have 

erfaring med brugen af computere eller berøringsfølsomme enheder såsom tablets eller 

smartphones, da dette er et krav for at kunne gennemføre forløbet. Desuden bør læreren 

have en god forståelse og erfaring med blokprogrammering, da dette er en forudsætning 

for, at læreren kan støtte eleverne i forbindelse med udformningen af deres digitale 

artefakter. 

 

Rammefaktorer 

Forløbet kræver, at der er adgang til teknologiressourcer i en udstrækning, der sikrer, at 

alle elever kan gennemføre de planlagte aktiviteter. Da forløbet inddrager både fysiske 

og digitale læremidler, er det en forudsætning, at eleverne har adgang til disse samt 

elektroniske enheder (tablet, computer, smartphone). Har eleverne arbejdet med emnet 

eller blokprogrammering før, vil dette give eleverne mere tid til at fordybe sig i deres 

projekt, hvorfor hele forløbet i højere grad kan lade eleverne fokusere på en bestemt 

problemstilling. 
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Læreproces 

Eleverne skal i forløbet tilegne sig kompetencer inden for matematik, som kan 

eksemplificeres i forbindelse med fremstillingen af digitale artefakter. For at opnå dette 

har vi valgt at inddrage udvalgte videoer, som eleverne ser hjemmefra eller i starten af 

timen, samt fysiske og digitale læremidler. For at give læreren ekstra tid til 

differentiering og stilladsering, er organiseringen af elevernes arbejde med aktiviteter 

tiltænkt i par eller små grupper. 

 

Indhold 

Lektion Undervisningsplan Materialer 

1-4 Matematik 

1. lektion: opstart til koordinatsystem 

- Inddragelse af elevernes forforståelse.  

- Video om koordinatsystemet. 

 

1.-2. lektion: aktiviteter og opgaver om 

koordinatsystemet fra lærebogen. 

 

Teknologiforståelse 

3.-4. lektion: opstart med programmering 

- Inddragelse af elevernes forforståelse.  

- Introduktion til blokprogrammering. 

- Arbejde med blokprogrammering. 

Koordinatsystemet: 

Hvad er et 

koordinatsystem? 

 

 

Multi 4: s. 94-101 

 

 

Blokprogrammering: 

CodingLab - Kom godt 

i gang 

Programmering i 

matematik - Scratch 

5 Teknologiforståelse og matematik 

1. lektion: arbejde med opgaver 

- Opgaver omkring koordinatsystemet med 

fokus på hele koordinatsystemet. 

 

1. Koordinatsystemer 

og funktioner - x og y 

2. Koordinatsystemer 

og funktioner - figurer 

og mønstre 
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6-7 Matematik 

1. lektion: opstart til funktionsmaskiner 

- Inddragelse af elevernes forforståelse.  

- Videoer om funtionsmaskinen. 

 

1.-2. lektion: arbejde med aktiviteter og 

opgaver om funktionsmaskiner 

1. Funktionsmaskiner 

2. Funktionsmaskiner 

 

 

 

Multi 4: s. 102-105 

8-9 Teknologiforståelse og matematik 

1.+2. lektion: arbejde med opgaver 

1. funktionsmaskinen - 

variable 

2. funktionsmaskinen - 

flervariable 

 

10-11 Teknologiforståelse og matematik 

1.+2. lektion: projektarbejde 

Eleverne skal i grupper/par bruge den viden, 

de har tilegnet sig gennem forløbet til at 

programmere et digitalt artefakt om 

koordinatsystemet og funktionsmaskiner. 

Inspiration: 

Spil-eksempler 

Spil guide 

 

12-13 Teknologiforståelse og matematik 

1. lektion: afslutning af projektarbejde 

2. lektion: præsentation og opsamling af 

projektarbejde 

Inspiration: 

Spil-eksempler 

Spil guide 

 

 

Evaluering / vurdering 

Der bør gennem hele forløbet være fokus på løbende feedback til elevernes arbejde for 

at støtte dem i deres læreproces. Den endelige vurdering af deres læringsudbytte sker 

gennem fremstilling og præsentation af deres digitale artefakter i slutningen af forløbet. 

Dette med fokus på, i hvor høj grad eleverne har formået at leve op til målene for 

undervisningsforløbet 
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Konklusion 

Med udgangspunkt i et gennemført undervisningsforløb og en erfaret case fra praksis, 

har vi i denne opgave undersøgt, hvordan en lærer kan inkludere en elev med 

hørevanskeligheder i det almene læringsfællesskab. Det viste sig ud fra vores analyse, at 

eleven var succesfuldt inkluderet i læringsfællesskabet, når vi kiggede på de sociale 

forhold. Eleven var derimod ikke fagligt inkluderet. Dels på grund af begrænsede 

narrativer i relation til elevens hørevanskeligheder, dels på grund af manglende 

motivation i undervisningen.  

 

Set i et handlingsperspektiv undersøgte vi derfor, hvordan undervisningen kunne 

forbedres for at styrke den faglige inklusion. På baggrund af forskning omkring IT i 

folkeskolen, besluttede vi at tage udgangspunkt i forsøgsfaget teknologiforståelse. Vi 

valgte på den baggrund en projektbaseret tilgang til udformningen af et redidaktiseret 

undervisningsforløb med brug af undervisningsformen “flipped learning”. Dette ved 

brug af både fysiske og digitale læremidler og aktiviteter. Dette valgte vi dels fordi, at 

eleverne derved bliver didaktiske designere af deres egne læringsprocesser, hvilket 

styrker deres oplevelse af medbestemmelse og motivation til at lære mere. Dels fordi at 

flipped learning kan øge muligheden for differentiering og stilladsering af 

undervisningen. Velovervejet brug af IT i undervisningen kan derfor i høj grad støtte 

inklusion af elever med andre forudsætninger i læringsfællesskabet.  

 

Lærerens arbejde som reflekterende didaktiker, med fokus på at skabe inkluderende 

læringsfællesskaber, kan derfor ses som en kontinuerlig proces i forbindelse med 

lærerens undervisningspraksis. Den kan (og bør) derfor altid forbedres for at styrke både 

den faglige og sociale inklusion af alle elever i læringsfællesskabet - uanset deres 

forudsætninger. 
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Bilag 1 - Undervisningens syv elementer 

 
(Brodersen, 2020, s. 31) 

Bilag 2 - Didaktisk relationsmodel 

 
(Canger & Kaas, 2016, s. 21) 
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Bilag 3.1 - Tværfalige opgaver 

 
N/T-1: Mål jeres puls før og efter I har løbet fra denne post, hen til klassen, og tilbage til 

posten igen. Er der forskel? Snak om hvorfor.  

  

N/T-2: Find minimum 3 forskellige ting, der er meget af i naturen om vinteren. Snak om 

hvorfor I har valgt dem.  

  

N/T-3: Tag det mest fjollede billede af jeres gruppe i naturen, hvor minimum 3 skal 

være med på billedet.  

  

N/T-4: Hvorfor findes vand i forskellige former? Snak om nogle af de former som man 

kan finde vand.  

  

N/T-5: Snak om hvorfor det bliver koldere om vinteren og varmere om sommeren.  

  

MAT-1: Hvor stor er jeres gruppe i forhold til resten af klassen, hvis I skulle beskrive 

det med en brøk? Snak om hvorfor.  
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Bilag 3.2 - Tværfalige opgaver 

 
MAT-2: Hvad er koordinaterne til linjernes skæringspunkt på begge billeder? Snak om 

hvorfor.  

  

 

 

MAT-3: Hvad er forskellen på disse to koordinatsystemer? Snak om hvorfor.  
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Bilag 3.3 - Tværfalige opgaver 

 
E1: Lav en arbejdstegning af fodboldbanen set fra oven.  

 

E2: Indsæt punkterne ud fra koordinaterne. Forbind punkterne med linjer og tag 

koordinatsystemet med tilbage.  

 

1. (3,0)->(6,3)  

2. (6,3)->(3,6)  

3. (3,6)->(0,3)  

4. (0,3)->(3,0)   
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Bilag 3.4 - Tværfalige opgaver 

E3: Hvad giver følgende regnestykke?  

Trin 1: Tænk på et tal under 10.  

Trin 2: Gang tallet med 2  

Trin 3: Tilføj 6 til resultatet.  

Trin 4: Dividér med 2  

Trin 5: Træk det oprindelige tal fra resultatet.  

Trin 6: Hvilket tal får I? Får I alle samme tal?  

 

 

Bilag 4 - Kort over skolen 
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Bilag 5 - Alberts opgavebeskrivelse 

 
En funktionsmaskine har koden: y=3-x. Udfyld skemaet og forbind punkterne i et 
koordinatsystem (i dette tilfælde udfyldt på på forhånd). 
 

x-koordinat y-koordinat koordinatsæt 

0 3 (0,3) 

1 2 (1,2) 

2 1 (2,1) 

3 0 (3,0) 

4 -1 (4,-1) 

5 -2 (5,-2) 
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Bilag 6.1 - Alberts evaluering (artefakt)
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Bilag 6.2 - Alberts evaluering (artefakt)
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Bilag 6.3 - Alberts evaluering (artefakt) 
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Bilag 6.4 - Alberts evaluering (artefakt)
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Bilag 6.5 - Alberts evaluering (artefakt)
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Bilag 6.6 - Alberts evaluering (artefakt)
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Bilag 6.7 - Alberts evaluering (artefakt)
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Bilag 6.8 - Alberts evaluering (artefakt)
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Bilag 6.9 - Alberts evaluering (artefakt) 
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Bilag 6.10 - Alberts evaluering (artefakt) 
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Bilag 7.1 - Alberts evaluering (artefakt) 
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Bilag 7.2 - Tilfældig elev, evaluering (artefakt) 
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Bilag 8 - Transskription af interview med lærer 

Transskriptionen er korrigeret for eventuelle stave- og formuleringsfejl. Navne er 
desuden anonymiseret. 
 
Praktikant: Det var i forhold til Albert. 

Lærer: Og hvad udfordringer der er, eller hvad? 

Praktikant: Ja. Hvis I nu ikke havde udstyret. 

Lærer: Ja, det ved jeg heldigvis ikke. 

Praktikant: Hvad havde I så gjort? 

Lærer: [Triller med fingrene på bordet] Jeg var sindssygt obs. på den dreng, da jeg 

skulle overtage ham, fordi vi får at vide, vi har en med hørehandicap, og så lå den 

egentlig lidt ved os. Jeg ved ikke, hvad der ligger i det. Jeg ved ikke, hvor lidt han kan 

høre, og om han kan høre ellers, og jeg fik jo kun en overlevering af hans tidligere 

klasselærer, men den er jo sådan set ikke… han er jo også bare lærer. Og det var en af 

grundene til, at jeg stressede så meget over klasselokalet dernede, fordi jeg ringede til 

vores tale-høre-pædagog som sagde, der var rigtig meget man kunne gøre i klassen. 

Voksdug, opslagstavler, opsætning og sådan noget der. Og der var jo ingenting med det 

der. 

Praktikant: Er det derfor de har voksdug på dernede? 

Lærer: Yes. 

Praktikant: Så skramler det ikke? 

Lærer: Jaer, og der er sådan et filtlag nedenunder også, for at fjerne så meget af det her 

som muligt. [Prikker med en blyant i bordet] Så det fik vi sat op, og de… så skulle vi 

bruge de der specielle opslagstavler, sådan nogle der er ekstra lyddæmpende, 

absorberende. Og der var jeg inde ved vores chef og sige, prøv og hør, det skal vi bruge. 

Og der gik han ind på nettet, altså, og gik uden om det der med kommuner, for det 

skulle sikkert bestemt ikke gøres sådan, så han fandt nogen og købt dem. Og afleverede 

kvitteringen og fik pengene tilbage så at sige, altså. Og så fik vi hængt dem op dernede. 

Så ringede jeg til Alberts far og sagde, vi tager alle de hensyn vi kan, når vi starter op, 

men hvis der er noget vi skal vide, eller hvis der er noget på noget tidspunkt, som vi gør, 

der er uhensigtsmæssigt, så bliver I nødt til at spørge om det, så vi kan ændre det, for 
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der er helt sikker noget, hvor vi ikke tænker over det. Altså vi gør et eller andet, der er 

torskedumt, som vi ikke tænker over. 

Og så skulle vi også på kursus. Det havde de været i indskolingen i sin tid, sådan et 

tre-dages et-eller-andet kursus, som de sagde var rigtig godt. Og der var vi inde ved 

ledelsen, eller jeg var inde ved ledelsen, for det var før [den anden klasselærer] blev 

ansat, og sagde, det vil jeg gerne på, og jeg vil gerne på det med min makker, og vi skal 

på det samme kursus, fordi vi skal varetage næsten alle timerne, og vi skal tage kurset 

samtidig, så vi har et fælles grundlag at tale ud fra, fuldstændig ligesom I har samme 

undervisning, og så blev jeg egentlig mødt af fra ledelsen, det er godt nok lidt meget, 

hvis de skal have vikar for begge deres lærere og lignende, og så må det blive og så kan 

det måske først blive til foråret, altså sådan omkring nu, det forstår jeg slet ikke, så der 

gik jeg igen ind til [skoleinspektøren] i stedet for, min mellemleder jo, og så sagde jeg, 

sådan her, og så sagde han, jamen det skal I bare ha’. Du finder noget kursus, du 

tilmelder dig og [den anden klasselærer] så hurtigt som muligt, og hvis der ikke er andet 

end et fjorten-dags kursus, må det jo være det, I tager. For I skal have noget uddannelse 

for at kunne løfte opgaven. Og så kom der sådan et tre-dages-kursus, vi kom på over i 

Vej… Fredericia. Og det var hamrende godt. […]. Så nu er det bare kursuscenter. Og 

det var rigtig godt, fordi de sagde sådan noget med, klasseopsætning, og hvordan han 

skal sidde, og hvordan vi bruger mikrofonerne og tips og tricks med ikke at stå med 

ryggen til, når man taler ud til klassen, for han rækker ikke hånden op og siger, jeg vil jo 

gerne mundaflæse, det er jo et handicap, det er mit problem. Og han er heller ikke 

bevidst om, hvad han ikke hører jo. Så det var rigtig godt og få sådan nogle tips og også 

skrive op på tavlen, det jeg siger til børnene, det er godt for alle børn, det er ekstra 

vigtigt for ham, der har et hørehandicap. […] Hans forældre overkompenserer efter min 

mening for hans handicap. Hans handicap er større for forældrene end det er for ham. I 

forhold til hvor mange hensyn man tager til sin søn, og hvor meget man presser ham. 

Praktikant: De pakker ham ind. 

Lærer: Ja. Og får lov til at være doven. Han er pisse doven. Altså og noget af det, er 

fordi sådan er det blevet, det er mageligt, det er nemt. Det var vores helt klare holdning 

[…] men det som, de var med til også på det kursus var, han ved ikke, hvad han ikke 

hører. For han har jo ikke hørt det. Så vi kan ikke antage, nogle gange er det dovenskab 
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og nogle gange er han simpelthen træt, fordi mikrofonen skelner ikke lyd. Vi har et 

filter, vi oplever det hele tiden, som lærere. Vi står oppe ved tavlen, eller vi er i lige 

flow ved to elever, og vi hører ikke det, der foregår eller, altså vi hører det ikke, opfatter 

det simpelthen ikke. Han hører alt, for hans mikrofon skelner ikke. Mikrofonen fanger 

alt lyd og knalder alt lyd ind i hans hoved, og på den afstand, fordi det er fra de der 

mikrofoner, kan han ikke have det filter, som vi andre har, som en psykisk ting, der 

sætter sig op helt automatisk. Og det gør, at han kan blive enormt træt, og når det så er 

en meget længere skoledag, så kan han blive så træt, og nogle gange kan jeg tænke han 

er træt, efter hvad kan man vurdere, fordi han har spillet Counter Strike til kl 23, det kan 

jeg jo se, fordi vi er venner på Steam. Og nogle gange har der lige været lidt meget støj, 

og det kan forstyrre ham. Når det regner en hel dag, kan han høre det regner på taget. 

Og jeg kan høre at børnenes støjniveau generelt stiger, fordi det regner. Sådan er det 

bare af en eller anden mærkelig grund. Det må være et helvede inde i hans hoved. Han 

må være helt smadret. Det er i hvert fald godt at være bevidst om. 

Praktikant: Er det egentlig også, når du står og taler og taler højt, bliver det så også 

meget højere i hans hoved? 

Lærer: Den opfanger det også, ja. 

Praktikant: Men når du råber næsten, får han så ikke ondt i hovedet af det? 

Lærer: Altså ikke mere end de andre børn. Så at sige. Det han kan gøre, så er at han kan 

slukke. Han kan bestemme på sit høreapparat, hvad den skal høre. Så han kan faktisk 

slukke sit høreapparat, fra at virke med mikrofonerne, der fanger alting op, og så er der 

kun min, og så er det kun min rene stemme, der går ind. Det må også være lidt, altså, 

mærkeligt/ubehageligt og mystisk et eller andet sted. Men så kan han slå det andet fra, 

men det er jo et kæmpe ansvar at lægge over på ham, at han skal cirkulere mellem de 

filtrer. Og det gør, at han er træt. Og at vi nogle gange skal være obs. på, at lige nu, er 

det fordi, han er doven, eller fordi han er bare brugt, for det tager faktisk meget energi at 

sortere i det. Og være obs. at der er noget han ikke synes er sjovt i hvert fald. Han bliver 

påvirket, men når nogen går hen. [En anden elev] gik hen bag ved ham og lavede et 

eller andet for sjov, men han opfangede ikke, ”jeg vil fornemme dit åndedræt”. Det 

fangede han ikke, så han bliver jo forskrækket over, at der står en bag ham, hvor de 

andre ville have fornemmet det. Og det er jo et hensyn, man bliver bevidst om, som jeg 
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ikke ville have tænkt over, hvis jeg ikke havde været på kursus. At det faktisk 

overhovedet ikke er sjovt for ham, det er faktisk rigtig ubehageligt for ham. Fordi når 

han ikke har… Han er jo også helt bevidst, om at han ikke kan høre, så hvad kunne han 

have hvisket, eller sagt. Kunne han have sagt… Det gjorde han ikke. Men det kunne han 

lige så godt. Fordi jeg havde ikke hørt det hvis det var. Så det skal man være obs. på. 

Jeg mærker det ikke ellers i min undervisning. Andet end at han ikke siger det. Han 

siger det ikke, hvis han ikke kan høre det. Han siger ikke, hvis mikrofonen ikke er 

tændt. Det er de andre børn, der siger det. Han siger ikke, hvis vi ser et videoklip, at jeg 

har glemt at tage mikrofonen og sætte den direkte i jackstikket på smartboardet. Han gør 

så lidt opmærksom på sig selv og sit handicap som muligt. Det er vist meget normalt. 

Altså der skal man være større, før han begynder at tage aktivt… 

Praktikant: Han vil ikke skille sig ud? 

Lærer: Nej lige præcis. Og der skal man nok være større, før man siger, jeg vil faktisk 

gerne have, at du lige bruger mikrofonen, for jeg vil ikke gå glip af det. […] 

Det er totalt fedt, at I er obs. på de mikrofoner når I står deroppe, for jeg glemmer det 

også bare, når jeg bare kommer ind, hvis jeg ikke selv skal stå og tale til dem, så 

glemmer man det. 

Praktikant: Hvad med i forhold til de andre elever? Har du følt at det har påvirket deres 

samvær på nogen måde, fx med [en anden elev]. At hun måske er bange for at sige 

noget i mikrofonen. 

Lærer: Nej. 

Praktikant: Synes du det er en hjælp til klasseledelsen? 

Lærer: Det er en hjælp til dem alle sammen. Man skulle have et hørehæmmet barn i 

alle klasser. Fordi at jo, de er jo i bund og grund gode kammerater. Og der er en, der har 

et meget konkret problem, som de har en meget konkret måde at hjælpe på. Vi skal tie 

stille. Der er kun én, der kan tale, og der er nødt til at have mikrofonen. Og hvis man 

havde sådan en knap til alle. Du kan ikke sige noget, før du trykker på knappen. Så du 

bliver nødt til lige at tænke, taste og så tale. Det ville jo hjælpe alle klasser. 
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Bilag 9 - Transskription af interview med elever 

Transskriptionen er korrigeret for eventuelle stave- og formuleringsfejl. Navne er 
desuden anonymiseret. 
 

Albert 

Praktikant: Hvordan synes du, det har været at have praktikanter? 

Albert: Sjovt og godt. 

Praktikant: Er der nogen andre ting, du kan sige om det? Måske uddybe det lidt mere. 

Albert: At vi har haft lavet lidt mere i timerne. I natur og teknik og sådan noget. 

Praktikant: Som for eksempel hvad? 

Albert: Det der kort et eller andet. Der hvor vi skulle udenfor og finde de der 

koordinatsæt. 

Praktikant: Var det godt? 

Albert: Ja. 

Praktikant: Det kunne du tænke dig mere af. Hvordan har det… Har du måske 

bemærket, der har været nogle, hvad skal man sige, at det har været sværere for os 

praktikanter med hensyn til din hørelse eller noget i den stil? Har vi gjort det okay? 

Albert: Ja. 

Praktikant: Det har vi? Er der noget, du synes, vi kunne have gjort bedre? 

Albert: Nej ikke rigtig. 

Praktikant: Vi har også prøvet, det bedste vi kunne. Synes du, at undervisningen er 

blevet bedre eller dårligere, efter der er kommet mikrofoner i klassen? Hvorfor og 

hvordan? 

Albert: Bedre, fordi så kan jeg høre de voksne bedre og de andre børn i klassen. 

Praktikant: Er der kommet nogle negative ting? 

Albert: Nej, ikke rigtig. 

Praktikant: Så der ikke noget baggrundsstøj eller noget lignende? Der er ikke nogen, 

der sidder og klikker på den, når de ikke skal? 

Albert: Nej, det var der i starten, men ikke mere. 

Praktikant: Okay, det er stoppet. 

Albert: Ja. 
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Praktikant: Husker [Læreren] at slukke for den? 

Albert: Ja. 

Praktikant: Hvilke ændringer har du lagt mærke til, der er sket i det her skoleår fra 

starten af året? Både i klassen og i undervisningen. 

Albert: At vi har lavet lidt mere i klassen ved at være mere udenfor. 

Praktikant: Er der noget du tænker ellers ved undervisningen? 

Albert: At det er blevet lidt sværere. 

Praktikant: Så fagligt er det blevet lidt sværere. 

Albert: Ja. 

Praktikant: Er der noget, der har ændret sig med hensyn til mikrofonerne eller noget 

lignende. Er der nogle dårlige vaner, der lige pludselig er stoppet, eller er 

[klasselærerne] blevet bedre til at bruge det? 

Albert: Lidt bedre til at finde dem frem. 

Praktikant: Er der nogle ting du tænker i forhold til i klassen, i forhold til sammenhold 

og trivsel, der har været, måske endda i forhold til året før. I forhold til da I gik i 

indskolingen. 3. klasse? 

Albert: Vi leger lidt mere sammen og er sådan mere sammen. 

Praktikant: Både i frikvartererne og når I har fri? Er I også gode til det, og er alle med? 

Albert: Ja. 

Praktikant: Hvad med pigerne? Leger de også sammen godt? Og leger pigerne med 

drengene? 

Albert: Ja. Det gør vi. 

Praktikant: Det kan godt gå? 

Albert: Ja. 

Praktikant: Hvordan tænker du, de andre elever har det med dit høreproblem? 

Albert: Tror de har det fint. 

Praktikant: Tror du, de andre tager hensyn eller lignende? 

Albert: Ja lidt, ja. 

Praktikant: Hvordan tror du det? 

Albert: At de ikke råber, og at de taler lidt højere, hvis jeg ikke kan høre dem nogle 

gange. 
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Praktikant: Tror du, at det har gjort, der er nogen, der snakker højere, når de snakker i 

mikrofonerne, at nogen snakker lavere eller? 

Albert: Lidt højere, fordi de tror, jeg ikke kan høre dem. 

Praktikant: Så de snakker egentligt for lavt? 

Albert: Nej, de snakker for højt. 

Praktikant: De snakker for højt? 

Albert: For de tænker jo, at jeg ikke kan høre dem, men de har jo mikrofonerne, så er 

det jo bare normalt, de skal snakke. 

Praktikant: Er der noget, som du mener, at der kunne gøres bedre både fra lærerne og 

fra ledelsen eller fra dine klassekammerater, fra dig selv, noget du kunne gøre bedre? 

Læreren eller? 

Albert: Nej, ikke rigtig. 

Praktikant: Du tænker, at der er slet ingenting, der kunne gøres bedre? Det er bare 

perfekte forhold I har nu. 

Albert: Ja. 

Praktikant: Det var da meget heldigt, kan man så sige. Og der er heller ikke noget du 

tænker, dine klassekammerater kan gøre bedre? Måske noget mindre baggrundsstøj eller 

noget i den stil? 

Albert: Nej. 

 
Bertram 

Praktikant: Vi stiller dig en gang spørgsmål, og det første er egentlig bare: "Hvordan 

synes du det har været, at have praktikanter?" 

Bertram: Åhh, godt! 

Praktikant: Kan du uddybe det? 

Bertram: Åhh, det har været spændende, det har ændret lidt i timerne og været lidt 

sjovere. Og så har I bare været gode! 

Praktikant: Er der nogen specielle ting, du synes har været godt? 

Bertram: Vi har lavet opgaver og lege som også handler om matematik. 

Praktikant: O-løbet, det var fedt? 

Bertram: Ja, man laver noget medens man laver matematik. Det er sådan lidt sjovere, 

end bare at sidde indenfor og lave opgaver. 
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Praktikant: Fedt, er der andet? 

Bertram: Neej, ikke rigtig. 

Praktikant: Er du sikker? Okay, så går vi over til noget lidt andet noget. Synes du, at 

undervisningen er blevet bedre eller dårligere, efter der er kommet mikrofoner i 

klassen?. 

Bertram: Jeg synes, at den er blevet bedre. For jeg synes også, at det er lidt bedre for 

Albert, at så kan han også høre os lidt bedre. Og jeg synes det er godt for ham. 

Praktikant: Er der andre ting du tænker, der er blevet bedre med mikrofonerne? 

[...] 

Bertram: At vi er nogen, som skal lade vær med at tale, når vi er midt i timen, fordi så 

forstyrre det Albert. Og trykker på mikrofonen og alt muligt. 

Praktikant: Sidder folk og trykker på mikrofonerne? 

Bertram: Ja, nogen gange. 

Praktikant: Okay. Er der nogen ting, som du tænker kan være sværere for ham, altså 

nogle ekstra udfordringer, han har, eller? 

Bertram: Hans hørelse. At han ikke kan høre lige så godt som os andre. 

[...] 

Praktikant: Har du selv oplevet et eller andet? 

Bertram: Ja, nogle gange når vi spiller, så har han lidt svært ved at høre. 

Praktikant: Når I er udenfor eller hvad? 

Bertram: Nej, når vi er hjemme. Ja, og så nogle gange er han lige nødt til, at høre det 

igen. 

Praktikant: Okay. Er der noget heroppe, altså i frikvartererne, som giver ekstra 

vanskeligheder eller er det helt normalt eller hvordan? 

Bertram: Altså, han er nogle gange oppe og slås med de andre elever. Men ellers 

tænker jeg ikke sådan mere. 

Praktikant: Nej, så det har ikke noget med høreproblemerne, at han er oppe og slås? 

Bertram: Nej. Han bliver ikke drillet med det eller noget. 

Praktikant: Nå, det er godt. Synes du generelt, at der er kommet mere ro på i klassen? 

Bertram: Ja, det synes jeg. 

Praktikant: Synes du så, at I er gode til at tage hensyn til ham inde i klassen? 
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Bertram: Ja, det synes jeg. 

Praktikant: Okay. Er der noget du tænker, at I som klasse kan gøre bedre for ham? 

Bertram: Hmm, at vi skal lade vær med at trykke på de der mikrofoner. Og lade vær 

med at tale, når det ikke engang er vores tur. Og lade vær med at drille ham med 

høreapparatet. 

Praktikant: Er der noget du tænker, at du kan gøre bedre? 

Bertram: Nej... 

Praktikant: Du gør måske allerede de ting der? 

Bertram: Ja, lade vær med at trykke på den. Ja, og lade vær med at drille ham. 

[...] 

Praktikant: Tænker du, at undervisningen er blevet bedre eller dårligere siden Albert 

kom ind? 

Bertram: Ja, jeg synes undervisningen er blevet bedre. Vores nye klasserum dæmper 

mere larmen. 

Praktikant: Altså det I har fået på bordene og sådan? 

Bertram: Ja. I de tidligere klasser larmede vi og skramlede vi. 

Praktikant: Er der andet du tænker der er blevet bedre? Siden I kom herover? 

Bertram: Ja, vi har lært mere. Ja, og vi leger også mere sammen. 

Praktikant: Så der er kommet bedre fællesskab inde i klassen? 

Bertram: Ja. 

Praktikant: Det er godt at høre. 

 

Camilla 

Praktikant: Første spørgsmål er egentligt, hvordan synes du det har været at have 

praktikanter herude? 

Camilla: Det har været sjovt, men også sådan anderledes. 

Praktikant: Hvordan det? 

Camilla: Sådan stadig sjovt, men også specielt i forhold til [Læreren], for man er vant 

til en, og så møder man nogle nye. 

Praktikant: Er der andre punkter med hensyn til undervisningen eller noget lignende, 

som du tænker? 
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Camilla: Nej, egentlig ikke. 

Praktikant: Hvad med de ting vi har lavet, eller når vi laver hjælp til jer eller sådan 

noget? Synes du, det har været bedre eller dårligere med de opgaver, vi har lavet eller 

den hjælp. Har det været nemmere at få hjælp. 

Camilla: Ja, det har været meget nemmere at få hjælp, fordi der er flere, men også, ja, 

det har været sjovt. 

Praktikant: Kunne du lide vores O-løb? 

Camilla: Ja, jeg kunne godt tænke mig, at der var lidt mere udenfor. 

Praktikant: Synes du, at det er blevet bedre i undervisningen, efter der er kommet 

mikrofoner i klassen? 

Camilla: Ja, det er blevet meget bedre, for så kan Albert høre det. Det er ikke altid, han 

gør det. [Griner] Men ja. 

Praktikant: Er der noget, du tænker, måske som er blevet dårligere? 

Camilla: Af at få mikrofoner? Nej, ikke rigtig. 

Praktikant: Ikke noget du tænker? 

Camilla: Næ. 

Praktikant: Heller ikke noget med at du oplever nogle af de andre, der måske snakker 

lidt lavt eller noget lignende. 

Camilla: Nej, ikke på grund af vi har fået mikrofoner. 

Praktikant: Okay. Har I selv oplevet nogle udfordringer med Albert’s høreproblemer? 

Camilla: Nej, det tror jeg ikke. 

Praktikant: Ikke noget I lægger mærke til? 

Camilla: Næ. 

Praktikant: Hvad med når I ikke er inde i klassen, hvor mikrofonerne er? Hvis I er ude 

i en skov eller har frikvarter. 

Camilla: Så skal han nogle gange have det sagt flere gange. Ikke sådan det store. 

Praktikant: Men der er ikke meget mere end det? 

Camilla: Næ, det tror jeg ikke. 

Praktikant: Okay. Er der noget du føler, som klassen kan gøre bedre eller skolen eller 

dig selv? Eller læreren kan gøre bedre med det hele? 
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Camilla: Det kunne være rart, hvis der var lidt mere ro i klassen. Sådan men ellers ikke 

rigtig. 

Praktikant: Så der er noget baggrundsstøj. Hvad er det for noget baggrundsstøj? 

Camilla: Bare at alle snakker og sådan. Og det er ikke på grund af de opgaver, at man 

ikke forstår dem. For det, synes jeg, er fint, hvis man gør det, fordi man ikke forstår den 

opgave. Men på grund af de bare har lyst til at snakke om alt muligt andet. 

Praktikant: Tænker du, at det forstyrrer Albert? Eller tror du bare, det er …? 

Camilla: Nej, for han er selv med til det. 

Praktikant: Han er selv med til det også? Tænker du der er noget du selv kan gøre 

bedre eventuelt snakke højere? 

Camilla: Ja, snakke højere [Griner]. 

Praktikant: Er der andet tænker du? 

Camilla: Nej. Ikke rigtig. 

Praktikant: Hvilke ændringer har I lagt mærke til, der er kommet i dette skoleår. Både i 

klassen og i undervisningen. Nu tænker vi i forhold til i jeres 3. klasse, indskoling. I er 

jo kommet herover i 4. klasse. Synes du, der er noget der er bedre herovre, en ny lærer. 

Camilla: Ja, der er blevet lidt mere ro i klassen. 

Praktikant: Er der også kommet nye klasser? 

Camilla: Det er den samme klasse. 

Praktikant: Samme klasse, okay. 

Camilla: Jeg føler også de har bedre styr på os herovre. Fordi der er mange, der snakker 

ret meget. 

Praktikant: Hvordan tænker du, der er kommet mere ro på? 

Camilla: I 3. klasse skulle vi bare hele tiden være indenfor, ikke særlig tit udenfor. Vi 

skal lidt mere udenfor, og det bliver sjovere for hele klassen. Og så tror jeg, der bliver 

mere roligt. 

Praktikant: Er der andet du tænker, også med undervisningen der har ændret sig? Du 

må gerne tage i forhold til starten af året. Fx med [klasselærerne], som måske har 

ændret sig. 

Camilla: Nej, ikke rigtig. Jo, de har lært os at kende lidt bedre. 

Praktikant: På hvilke punkter? På det personlige eller på? 
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Camilla: Det hele. 

Praktikant: Føler du at, det gør det nemmere for dem at håndtere nogle ting inde i 

klassen? 

Camilla: Ja, lidt. 

Nikolas: Hvordan? 

Camilla: Altså de kender, de punkter, vi ikke kan lide, bliver talt om, og så kender de 

også, hvordan de skal prøve at få os til at tie stille. 
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Bilag 10 - Alberts opgave (artefakt) 
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