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Godt nytår til alle! Det bliver et år med store forandringer i folkeskolen. Det er fuldt ud forståeligt, at mange
lærere er bekymrede, skeptiske/vrede over de mange
ændringer i lærergerningen. Mit nytårsforsæt er at
forsøge at give så mange oplysninger og så megen
hjælp til matematiklærerne, som jeg evner, bl.a. her
i tidsskriftet.
Jeg blev meget glad, da jeg læste det sidste nummer
af Folkeskolen i 2013, især side 12-17. Flere af de
forslag, der nævnes, er noget, der allerede nu bliver
gjort noget ved.

Matematikvejlederkonference
Der er afsat 450 000 kr. til at afholde en konference
for matematikvejledere og andre resursepersoner fra
skolerne sent i det kommende forår. Formålet med
matematikvejlederkonferencen er at understøtte kompetenceudvikling hos matematikvejledere og andre
resursepersoner i matematik, så de bliver i stand til at
støtte udviklingen i fagteamsamarbejdet på de enkelte
skoler. Konferencen skal understøtte dette ved at:
• Matematikvejlederne bliver opdateret med ny matematikdidaktisk viden, nye udviklingsprojekter og
inspiration til arbejdet i fagteams, således at de
har et solidt vidensgrundlag og konkrete forslag til
arbejdet i de enkelte skolers fagteams/fagmiljøer.
• Danne starten på et netværk mellem matematikvejledere, der skal understøtte den fortsatte udvikling
af undervisningen i matematik på de enkelte skoler
bl.a. gennem fagteamsamarbejdet.

Matematikvejledernes netværk
Der er afsat 400 000 kr. til en organisering af matematikvejledere og andre resursepersoner inden for
matematik gennem et nationalt netværk, som kan
støtte den enkelte vejleder i udviklingen af matematikdidaktiske fagmiljøer på skolerne, stille sig i spidsen
for den fortsatte faglige udvikling og være med til at
støtte den enkelte lærers faglige identitet og udvikling samt øge udbredelsen af viden, information og
inspiration vedrørende nye faglige, fagdidaktiske og
fagpædagogiske udviklinger.

Fagteam
Der er afsat 450 000 kr. til kortlægning af fagteamsamarbejdet i matematik og til at pege på gode eksempler på, hvordan fagteamsamarbejdet kan understøtte

udviklingen af matematikfaget med udgangspunkt i
intentionerne i folkeskolereformen. Kortlægningen
vil ligeledes skulle bidrage med overblik over, hvilke
skoler der på nuværende tidspunkt har matematikvejledere eller lignende resursepersoner, idet denne
viden kan anvendes i forbindelse med ovenstående.
På baggrund af kortlægningen samt erfaringer fra
forskellige praksisnære udviklingsforløb (fx lektionsstudier, aktionslæring, kollegial faglig supervision og
projektvirksomhed) skal der udvikles understøttende
materiale til fagteamsamarbejdet. Konkret kunne det
være inspirationsmateriale, der understøtter et fagligt
fokuseret fagteamsamarbejde og kollegiale sparringsaktiviteter på den enkelte skole/kommune, og gode
eksempler på, hvordan et fagteam kan organiseres og
hvilke temaer og aktiviteter, som kunne være relevante
at arbejde med i fagteamet.

It-konference
Endelig er der afsat 100 000 kr. til en mindre konference for videnspersoner om den eksisterende teoretiske og empiriske forskning på området, og hvordan
den kan kvalificere en diskussion om it’s rolle i matematikundervisningen, herunder hvordan lærerne kan
understøttes i en hensigtsmæssig didaktisk og matematikfaglig brug af it samt understøttelse af lærernes
vurderinger af forskellige it-tilbuds læringspotentiale
– og begrænsninger.
Med udgangspunkt i konferencen udarbejdes ligeledes et inspirationsmateriale, som udpeger kvaliteter
og faldgruber ved it i matematikundervisningen til
støtte for lærernes daglige undervisning.
På http://inklusionsudvikling.dk/ er der netop offentliggjort en række undervisningsforløb – heraf tre i matematik – med fokus på undervisningsdifferentiering
i 5. klasse. Desuden er der også generelle artikler om
inklusion og undervisningsdifferentiering.
I kommende udgaver af dette tidsskrift vil jeg skrive
mere om især to emner: Evalueringen af den mundtlige gruppeprøve og PISA 2012 med vægt på, hvad vi
måske kan lære, når vi ser nærmere på elevernes egen
opfattelse af matematik og matematikundervisning.
Senere på året vil jeg skrive mere om de nye fælles
mål, når de er blevet offentliggjort.
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