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Induktionsforløb med fokus på matematik – et kombineret udviklings- og 

forskningsprojekt 

Af Ida Redder Honoré, Louise Laursen Falkenberg og Charlotte Krog Skott 

 

Baggrund, relevans og formål  
Danske Professionshøjskoler nedsatte i 2017 en Taskforce for Fremtidens Læreruddannelse, som i 
oktober kom med syv overordnede anbefalinger. En af disse Professionel udvikling til alle 
nyuddannede og styrkede karrieremuligheder er konkretiseret i to specifikke anbefalinger: Den 
første er at sikre en systematisk overgang fra uddannelse til job via formelle induktionsprogrammer, 
der er forankret i læreruddannelsen og i et samarbejde med kommuner og skoler. Den anden er at 
understøtte og synliggøre karriereveje for lærere inden for folkeskolen (Taskforce, 2017b). Ift. 
denne anden anbefaling foreslås følgende konkrete indsats: ”Der arbejdes kontinuerligt med de 
praktiserende læreres kompetence til at iagttage og udvikle egen praksis samt at kunne integrere 
relevant forskning i egen undervisning” (Taskforce, 2017b, s.13). I den tilhørende arbejdsrapport 
(Taskforce, 2017a) udfoldes hvad et induktionsprogram kan bestå af: ”struktureret samarbejde med 
kolleger fx fælles planlægning, deltagelse i forskellige former for netværkskonstellationer (ny og 
erfaren lærer sammen eller peers), undervisningsobservationer af erfarne læreres undervisning, 
observation af den nyuddannedes undervisning, ledelsesstøtte og assistance (…) seminarer, kurser, 
workshops og teamundervisning” (s. 32-33). Det fremhæves, at undervisere i læreruddannelsen kan 
fungere som vigtige medspillere i programmerne og i brobygning mellem uddannelse og praksis. De 
to overordnede formål med induktionsforløb er dels at understøtte og styrke de nyuddannedes 
professionelle udvikling og selvtillid, dels at fastholde dem i lærerjobbet. Det beskrives ikke om 
induktionsforløb tænkes integreret i læreruddannelsens sidste år eller om det skal være et tilbud til 
nyansatte lærere, som varetages af skolen såvel som af uddannelsen.  
 
Anbefalingerne udgør baggrunden for nærværende projekt, tillige med vores erfaringer med 
matematiklærerstuderendes praktikundervisning, og forskning i overgange fra læreruddannelse til 
job.  
 
I foråret 2017 præsenterede Ida Redder Honoré og Louise Laursen Falkenberg et pilotprojekt på 
NORMA-17 (NORdisk MAtematikdidaktisk konference) om, hvilke diskurser 
matematiklærerstuderende trækker på i forbindelse med planlægning, gennemførelse og 
evaluering af matematikundervisning i deres praktik. Et fund i projektet er, at de studerende i 
meget lille grad trækker på den matematikdidaktiske forskning og de didaktiske eksempler, som de 
har diskuteret, afprøvet og arbejdet med på læreruddannelsen. De trækker derimod i langt højere 
grad på tidligere erfaringer og viden fra fx vikararbejde og deres egen skolegang.  
 
Dette fund stemmer overens med resultater generelt fra matematikdidaktisk forskning. Fx har 
Skott, Larsen & Østergaard (2011) fulgt en nyuddannet matematiklærer, Susanne, der i løbet af sin 
uddannelse var meget optaget af fagdidaktisk teori og nye idéer om matematikundervisning, men 
som i sin undervisning og refleksioner over denne trækker på andre diskurser og praksisser end 
dem introduceret i læreruddannelsen, fx hendes egne erfaringer som elev i gymnasiet.  
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Denne tendens ses imidlertid ikke kun hos lærerstuderende og nyuddannede matematiklærere, 
men også mere generelt blandt lærere. Bayer (2017) har fx undersøgt, hvad lærere generelt vægter 
som væsentligst i deres professionelle virke. Her refererer størstedelen til deres person, imens et 
fåtal tillægger faglighed og teori væsentlig betydning. Også i rapporten Ny lærer (EVA, 2011) 
refereres til en undersøgelse af Lindhart (2007), som viser samme tendens: at nyuddannede lærere 
baserer deres undervisning på de erfaringer de har med sig fra egen skoletid i højere grad end 
deres læring fra læreruddannelsen. En tendens, som EVAs undersøgelse (2011) også bekræfter, og 
som gælder for den læring de lærerstuderende har med sig fra uddannelsen ift. fag og fagdidaktik 
såvel som pædagogik og almen didaktik.  
 

På den baggrund ser vi et induktionsforløb i de første år som nyuddannet lærer, som en stærk 

mulighed for at støtte nyuddannede matematiklæreres professionelle udvikling og styrke deres 

fagdidaktiske refleksioner og praksisser i forbindelse med planlægning, gennemførelse og 

evaluering af undervisning. Den overordnede hensigt med projektet er derfor at skabe viden om og 

erfaringer med, hvordan et induktionsprogram bedst tilrettelægges og placeres tidsmæssigt ift. 

uddannelse og arbejde, og hvilket indhold der synes mest hensigtsmæssigt. Det er tanken, at denne 

viden og erfaring kan bruges til at udvikle forsøgsordninger og etablere permanente, systematiske 

induktionsforløb, som dem der efterspørges i anbefalingerne (Taskforce, 2017a, 2017b).    

 

Mere præcist er det projektets formål at udvikle en dynamisk model for et fagdidaktisk 

induktionsforløb for nyuddannede matematiklærere. En model, der indeholder beskrivelse af 

forløbets struktur, mål og indhold, og hvor det dynamiske skal forstås som, at dets fagdidaktiske 

indhold udvikles løbende ift. de udfordringer de nyansatte oplever. Derfor er det også en del af 

formålet at undersøge, hvilke fagdidaktiske udfordringer de nyansatte møder i jobbet. Hensigten 

med det dynamiske induktionsforløb er altså at styrke de nyuddannede matematiklæreres 

professionelle udvikling, således at de kan trives og varetage lærerjobbet kvalificeret og har lyst til 

at forblive lærere. Ifølge flere forskningsstudier (fx Skott, Larsen & Østergaard, 2011) synes det at 

kræve, at de nyuddannede støttes i at bruge de fagdidaktiske diskurser og praksisser, de har med 

sig fra matematiklæreruddannelsen, med henblik på at løse de udfordringer og problemer de 

møder i praksis.  

 

State of the art: nationale undersøgelser af overgange fra uddannelse til job  
I dansk sammenhæng findes flere projekter, som har fokus på overgangen mellem læreruddannelse 

og lærerjob. Udviklingsprojektet Ind i lærerprofessionen fra 2005-2007 var et samarbejde mellem 

CVU Storkøbenhavn og Gentofte & Gladsaxe kommune, hvor nyuddannede lærere i kommunerne 

blev tilbud et kompetenceudviklingsforløb. Her var fokus på læreren som leder, samtale med elever 

og forældre samt konflikthåndtering.   

I udviklingsprojektet Ny lærer i skolen fra 2009-2010  deltog lærerstuderende på 4. årgang samt 

nyuddannede lærere fra læreruddannelsen Zahle i et kursusforløb, der bl.a. havde til formål at 

fastholde hhv. lærerstuderende på uddannelsen og nye lærere i folkeskolen samt at bidrage til, at 

de nyuddannede anvendte den viden og de kompetencer de havde erhvervet sig på uddannelsen 

(Canger og Hansen).  
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Endvidere er der i Center for Profession og uddannelse VIA UC i programmet Mentoring og 

vejledning etableret et forskningsprojekt, der har til formål at udvikle en dansk model for 

lærerstartsordninger (Frederiksen et al, 2017).  

 

Fælles for disse projekter er et fokus på at håndtere de almenpædagogiske udfordringer, man kan 

støde på som nyuddannet lærer. Af Ny lærer (EVA, 2011) fremgår det også at nyuddannede lærere 

oplever væsentlige udfordringer af almen pædagogisk art, såsom at etablere relationer, håndtere 

konflikter og lede klasser. Rapporten peger imidlertid på et supplerende behov for at undersøge, 

hvordan et induktionsforløb, der er bundet op på fag og fagdidaktik, kan designes og etableres. Nu 

er godt halvdelen af nyuddannede lærere i mentorordninger (EVA, 2011), hvor langt hovedparten 

af ordningerne er af almenpædagogisk og praktisk karakter. De nyuddannede lærere peger 

imidlertid på, at det er udfordringer af faglig og fagdidaktisk karakter de oplever, som det 

vanskeligste i mødet med lærerjobbet (EVA, 2011). Det er bl.a. planlægning og gennemførelse af 

undervisning særligt ift. faglige mål, etablering af stimulerende læringsmiljøer og differentiering af 

faglige aktiviteter de beskriver som udfordrende. Helt konkret oplever 81% af de nyuddannede 

lærere, at det er svært eller overvejende svært at tilrettelægge og gennemføre en differentieret 

undervisning, mens 49% har den oplevelse når det gælder arbejdet med de faglige mål. Man må 

formode, at den sidste procent er væsentlig højere i dag efter gennemførelsen af den ny 

skolereform med et øget fokus på læringsmål (se fx Skott & Kaas, 2015). 

 

Af de adspurgte nyuddannede (EVA, 2011) fremhæver 86 % observation, som den mest 

indflydelsesrige faktor for deres professionelle udvikling. Men det er kun 14 % hhv. 6 % af de 

nyuddannede, der har oplevet at blive observeret af en kollega hhv. mentor. Ingen af de 

undersøgte skoler (EVA, 2011) arbejder systematisk med observation, som del af en 

mentorordning. 

 

Projektets forskningsdel  
Set i lyset af ovenstående synes der at være behov for at undersøge muligheder for at etablere et 

fagdidaktisk induktionsforløb, der har et dobbelt fokus på systematisk observation og fagdidaktisk 

sparring ift. nyuddannedes oplevede problemer i fagundervisningen. Ligesom der også er brug for 

at undersøge de nyansattes udbytte af et sådant induktionsforløb. 

 

Projektet er derfor et kombineret udviklings- og forskningsprojekt, hvor forskningsdelen tjener to 

formål. Forskningsdelen skal dels inspirere og informere designet af udviklingsdelen (dvs. selve 

induktionsforløbet), dels udvikle viden om nyuddannedes oplevelse af udfordringer ved overgang til 

lærerjobbet og om sammenhænge mellem deltagelse i et induktionsforløb og håndtering af 

undervisningspraksis.  

 

Mere præcist består forskningsdelen af to dele:  

1. Et eksplorativt studie, der udforsker hvilke fagdidaktiske problemstillinger de nyuddannede 

lærere oplever som mest udfordrende i deres første halve år som nye matematiklærere og hvad der 

inspirerer deres håndtering af dem. Her er forskningsspørgsmålet: 
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Hvilke udfordringer oplever nyuddannede matematiklærere som særlig vanskelige ved 
undervisning i matematik i deres første halve år som lærere? Hvilke former for viden trækker 
de på i deres forsøg på at håndtere disse udfordringer?  

 

Vi indsamler data i form af dels to fokusgruppe-interviews med de deltagende nyuddannede lærere 

(se også nedenfor), dels individuelle interviews med udvalgte nyansatte lærere og dels 

observationer af deres undervisning. Dette studie skal informere en væsentlig del af indholdet i 

induktionsforløbet udover at bidrage til forskningsfeltet omkring matematikdidaktiske 

overgangsproblematikker mellem læreruddannelse og -job. 

2. Et følgeforskningsstudie, der udforsker mulige sammenhænge mellem de nyuddannede 

matematiklæreres deltagelse i induktionsforløbet og deres efterfølgende håndtering samt oplevelse 

af undervisningspraksis. Forskningsspørgsmålet i dette studie er: 

Hvilke sammenhænge er der mellem den nyuddannede matematiklæres deltagelse i et 
matematikdidaktisk induktionsforløb og hans/hendes håndtering af sin 
undervisningspraksis?     

 

En del af dette studie er også at undersøge hvad der kan hindre at de nyuddannede lærer får et 

praktisk matematikdidaktisk udbytte. Hindringer kan fx være at der ikke er tilstrækkelig fortrolighed 

mellem den nyuddannede og hans/hendes mentor, eller at de problemer som den nyuddannede 

oplever er for komplekse til at man alene kan se på og behandle dem fra et matematikdidaktisk 

perspektiv. Vi indsamler en mangfoldighed af data: fokusgruppe interviews med nyuddannede 

lærer; observationer af udvalgte nyansattes undervisningspraksis før, under og efter 

induktionsforløbet; simulerede recall interviews med individuelle og udvalgte lærere, hvor de 

præsenteres for udvalgte klip fra deres undervisning; observationer og videooptagelser af 

aktiviteter i induktionsforløbet. Hensigten med dette studie er dels systematisk at evaluere 

udviklingsprojektet og give inspiration til forsat udvikling og etablering af sådanne tiltag (hvis det 

viser sig at have positivt effekt), dels at bidrage til forskningsfeltet med viden ift. sammenhæng 

mellem tiltag til at støtte nyuddannede lærere og deres håndtering af undervisningspraksis i deres 

første år som lærere.  

 

Teoretiske tilgange   

Vi trækker på to forskellige teoretiske tilgange i hver af de to forskningsstudier. Ift. det første, 

eksplorative studie har vi brug for at kunne beskrive de fagdidaktiske udfordringer, som de 

nyuddannede matematiklærere oplever, og for systematisk at kunne vurdere hvad det er for former 

for viden, som de har brug for i deres fortsatte professionelle udvikling. Derfor vælger vi at bruge en 

teoretisk ramme, der beskriver de forskellige former for viden om matematik, undervisning i og 

læring af matematik, som en kompetent matematiklærere har brug for. Mere præcist bruger vi Ball, 

Thames & Phelps (2008) videreudvikling af Shulmans begreber om Subject Matter Knowledge og 

Pedagogical Knowledge, kaldet Mathematical Knowledge for Teaching (MKT). Centralt i MKT er 

kategorien Specialised Content Knowledge, der angiver den unikke form for viden om matematik, 
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som er nødvendig for at undervise i faget, og som rækker ud over almen matematisk viden, der er 

en forudsætning for at kunne begå sig i samfundet. Et eksempel er viden om forskellige måder at 

udføre multiplikation af flercifrede tal og om hvorfor de hver især virker. MKT kan bidrage til en 

analyse af de udfordringer, som de nyansatte møder, og skabe indblik i hvad det er for 

vidensformer, som det er særlig vigtigt at fokusere på, når vi udvælger og organiserer det 

matematikfaglige indhold i mentorkurserne og i de didaktiske refleksioner.  

 

Ift. det andet forskningsstudie om sammenhænge mellem den nyuddannede læres deltagelse i 

induktionsforløbet og hans/hendes undervisningspraksis får vi brug for et rammeværk, der kan 

beskrive og indfange forskellige typer af diskurser og praksisser i både induktionsforløbets 

aktiviteter og de udvalgte læreres undervisningspraksis (eller i deres beskrivelser og begrundelser 

for den), og hvor disse diskurser og praksisser så at sige stammer fra. Til dette formål er vi inspireret 

af Jeppe Skotts (2013) teoretiske ramme Patterns of Participation (PoP), der netop har fokus på at 

forstå, hvordan sociale interaktioner i matematikklasserum udvikler sig, som resultat af deltagernes 

meningsfulde tolkninger af de umiddelbare situationer. Skott har primært fokus på lærerens 

deltagelse i klasserums interaktioner. Rammen kan også bruges til at forstå sociale interaktioner i 

andre sammenhænge som fx didaktiske refleksionssamtaler, som er relevante i vores tilfælde.  

 

Metode, empiri og dataanalyse 

Vi gennemfører de to forskningsstudier som kollektive casestudier (Cohen, Manion, & Morrison, 
2011). Hensigten er at opnå detaljerede og righoldige beskrivelser af hver af de nyuddannede 
læreres oplevelser af udfordringer ved matematikundervisning som nystartet lærer og af hvordan 
deres håndtering af udfordringer udvikler sig antageligt som følge af induktionsforløbet. Et 
supplerende mål med de kollektive casestudier er også at kunne sammenligne de nyuddannedes 
deltagelse i klasserumsinteraktioner og didaktiske refleksionssamtaler. På den baggrund forventer 
vi at kunne identificere mønstre i disse læreres deltagelse i induktionsforløbet, og at se hvordan de 
følger af lærernes orienteringer mod nye diskurser og praksisser.  
 
Vores primære empiri er beskrevet ovenfor. Denne empiri lydoptages og hovedparten 
transskriberes. Feltnoter, referater og andre materialer, såsom elevproduktioner, kommer til at 
indgå som sekundær empiri. Empirien eller data analyseres ift. de valgte teoretiske tilgange og de to 
forskningsspørgsmål.   
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