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Baggrund 

For at kunne udføre en bestemt undervisningsopgave i 

en bestemt kontekst er matematiklæreres forestillinger 

om egne evner til at organisere og at kunne udføre hand-

linger nødvendige (Fives & Buehl, 2012). Undersøgelser 

viser, at hvis matematiklærere skal være i stand til at 

klare de udfordringer, de står overfor, med at skabe faglig 

inklusion, så er det vigtigt, at der er resursepersoner til 

rådighed for lærerne. 

 

Formålet med dette projekt er at undersøge og doku-

mentere, hvordan matematikvejledere vejleder deres fag-

kolleger, når temaet er at undervise elever i matematik-

vanskeligheder.   

 

Projektet knytter sig til kompetenceudviklingsforløbet 

’Tidlig indsats i matematik’ (TIMA), der er et samarbejde 

mellem Aarhus Kommune og VIA University College og 

som afvikles i perioden efteråret 2021 til sommeren 

2023. Forløbet bygger på evidensbaseret forskning fra 

’Matematikindsats 2017’ og indeholder bl.a. en supervisi-

onsindsats for matematikvejledere fra 47 skoler i Aarhus 

Kommune. Denne indsats består for den enkelte mate-

matikvejleder af tre elementer, der alle foregår indenfor 

samme semester: 1) Deltagelse i et supervisionskursus 

på 18 lektioner fordelt over semesteret, 2) Egen afhol-

delse af interne systematiske vejledningsforløb for egne 

kolleger, der deltager i TIMA og 3) Deltagelse i et syste-

matisk vejledningsforløb med ekstern vejleder fra VIA in-

deholdende tre supervisionssamtaler.  

 

Til brug for undersøgelsen indhentes empiri i kompeten-

ceudviklingsforløbet TIMA i form af videooptagelser af 

matematikvejledernes vejledning af egne fagkolleger og 

skriftlige notater fra den eksterne vejledning af matema-

tikvejlederne. 

 

 

Forskningsspørgsmål 
På hvilke måder vejleder matematikvejledere deres fag-
kolleger, når temaet er at undervise elever i matematik-
vanskeligheder? Hvilke muligheder bidrager disse til, at 
fagkollegerne udvikler didaktisk handlekompetence i at 
undervise elever i matematikvanskeligheder? 

 

 

Forventede resultater 

Med projektet forventes det at få en større viden om de 

udfordringer, som matematikvejledere står overfor i ar-

bejdet med at understøtte deres fagkolleger i at under-

vise elever i matematikvanskeligheder. Denne viden vil 

have stor betydning for uddannelse af nuværende og 

kommende matematiklærere og -vejledere samt for ud-

viklingen af matematikundervisningen i skolen i forhold 

til at forebygge, at elever kommer i matematikvanske-

ligheder. 
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