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1. Elev-til-elev læring i form af gensidig 
undervisning 

 

 
 

Gensidig undervisning er en metode, der hører under den samlede betegnelse elev-til-elev læring. Elev-til-

elev læring forstås som tilegnelse af færdigheder gennem aktiv hjælp og støtte mellem homogene eller 

heterogene makkerpar. Eleverne hjælper hinanden til at lære og lærer selv gennem gensidig støtte. Når 

eleverne underviser hinanden, får de et andet møde med matematikken og nogle alternative ”settings”, som 

de elever, der har sværest ved prøven med hjælpemidler, kan have gavn af.  

 

Gensidig undervisning er en velafprøvet metode inden for elev-til-elev læring i dansk, der styrker elevernes 

tekstforståelse. Metoden er udviklet med henblik på at give eleverne erfaringer med arbejdsmåder, så de 

kan udvikle og overvåge egen tekstforståelse. Metoden kaldes ofte også for reciprok undervisning, idet den 

i sin grundtanke er gensidig, dialogisk og stilladserende, således at underviseren gradvist overlader styrin-

gen af samtalen om opgaven til eleverne.  

 

Metoden har vist sig at have gode resultater for både gode og mindre gode læsere. Effektundersøgelser har 

vist, at elever, der arbejder gensidigt med opgaver, får en større forståelse, end elever, der arbejder mere 

traditionelt med opgaver i matematik. Netop den aktive deltagelse i gruppen bevirker, at alle elever udfor-

dres og lærer. Metoden udvikler også elevernes metakognitive strategier, idet de er tvunget til selv at for-

holde sig til deres egen forståelse/manglende forståelse af opgaveteksten. 

 

Det forekommer ofte, at det er læsningen og forståelsen af opgaven og ikke matematikken, der er hindrin-

gen for elevernes løsning af opgaverne i prøven med hjælpemidler. Eleverne kan ved brug af dette redskab 

øve sig i at sætte sig ind i opgaveteksten, fremsætte hypoteser til både løsning og resultat samt i fælles-

skabet fremstille en løsning til en aktuel opgave, som den præsenteres til afgangsprøven.  

 

Det er endvidere en metode, der kan bringes i anvendelse i forhold til de elever, der skal til mundtlig prøve i 

matematik.   

  

 

Formål:  

 At eleverne tilegner sig strategier til at arbejde målrettet med opgaver i prøven med hjælpemidler: 

At forudsige, at stille spørgsmål, at opklare ord og begreber og at opsummere og koordinere. 

 At eleverne får kendskab til og bliver fortrolige med de opgavetyper, der forekommer i et opgavesæt 

i matematik til prøven med hjælpemidler. 

 At eleverne stilladseres i, hvordan opgavetyperne i prøven med hjælpemidler kan læses og tolkes. 

 At eleverne derefter forstår, at de kan anvende metoden til at arbejde med andre emner og med 

opgaver i andre fag. 

 

Metode: 

  Elev-til-elev læring i form af gensidig undervisning. 
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2. Introduktion til redskabet 
Redskabet er bygget op som en lærervejledning med syv trin. Redskabets trin fem – vejledning til gen-

nemførelse – er det mest centrale trin, som indeholder de aktiviteter, eleverne skal gennemføre i undervis-

ningen. Til trin fem hører en række bilag, der ligger bagerst i materialet. Figuren nedenfor er en illustration 

af redskabets syv trin: 

 

Figur 2-1: Redskabets syv trin 

 
 

2.1 Redskabet trin for trin 

2.1.1 Elevernes forudsætninger i matematik i forhold til forløbet 

Eleverne skal arbejde i grupper på fire, hvor de på skift skal indtage de forskellige roller: Clairvoyant, detek-

tiv, journalist og koordinator (se bilag 1). 

 

De fire roller kræver klart forskellige faglige og sociale kompetencer, og det er vigtigt, at eleverne bliver øvet 

i at indtage alle fire roller. I starten vil journalisten og koordinatoren nok føles som de vanskeligste roller at 

udfylde for eleverne.  

 

Gennem hele skoleforløbet har eleverne arbejdet med problemløsningsopgaver i matematik. Data om de 

enkelte elever bør anvendes i hele forløbet, særligt i forhold til sammensætningen af par, naturligvis supple-

ret af lærernes erfaringer med elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer. 

 

2.1.2 Ressourcetjekliste 

1. Forløbet kan afvikles som en del af undervisningen i sessioner på fx 30 min. 

2. Underviseren bør have både undervisningskompetence og kendskab til folkeskolens afsluttende prøver i 

matematik 

3. Metoden kan anvendes med næsten alle genre og emner. Her tages der udgangspunkt i Prøven med 

Hjælpemidler i matematik udgivet af Undervisningsministeriet. Det anbefales, at der tages udgangs-

punkt i materialet fra 2016 og 2017, da der er sket en udvikling i opgavernes formuleringer hen over de 
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senere år. Afgangsprøver af ældre dato kan dog sagtens bruges til øvelsen. Opgaverne kan hentes på 

Materialeplatformen.    

4. Matematiske fagord og formler skal være tilgængelige. 

5. Eleverne skal have et kort (bilag 2) med beskrivelse af rollen. 

6. Ordblinde elever skal kunne anvende deres normale hjælpemidler. 

7. Eleverne kan om muligt med fordel fordeles i flere lokaler.  

8. Gruppen kan skabe en fælles ordliste – enten i et hæfte, på en planche eller som en fil på deres compu-

ter. 
 

2.1.3 Målsætning for eleverne 

Målet med redskabet er, at eleverne via elev-til-elev læring bliver fortrolige med den genre, prøven med 

hjælpemidler i matematik er, og bliver sikre i at læse og tolke de forskellige opgavetyper. 

I arbejdet med redskabet tages forskellige skridt på vejen fra at modtage instruerende instrukser, over mu-

lighederne for at slå ord og begreber op og til at udvikle en egentlig strategi for løsning af opgaver. 

 

Konkrete læringsmål kan opstilles i samarbejde med eleverne:  

 

Fx at i arbejdet med redskabet skal hver enkelt elev: 

 Kunne læse en opgavetekst og forudsige, hvad den handler om 

 Kunne reflektere over opgaveteksten og stille hv-spørgsmål til indhold og formulering 

 Kunne finde ud af ord og begrebers betydning 

 Kunne samle op på opgaveteksten og angive mulige veje mod en løsning.  

 

Ud fra Fælles Mål kan mere langsigtede mål formuleres til eleverne: 

 Jeg kan afgøre, hvilket stofområde opgaven relaterer til 

 Jeg kan ”oversætte” teksten til matematiske udtryk 

 Jeg kan anvende forskellige hjælpemidler til løsning af opgaverne 

 Jeg kan anvende matematiske fagord og formler i min løsning af opgaven. 

 

2.1.4 Sammensætning af grupperne 

For at kunne anvende elev-til-elev læring i form af gensidig undervisning skal eleverne være bevidste om 

deres roller og deres opgaver. Ved gensidig undervisning skal eleverne være i firemandsgrupper. Det anbe-

fales, at grupperne er heterogene, hvad angår elevernes faglige forudsætninger og kompetencer. På den 

måde vil de elever, der har sværest ved matematik, have mulighed for at få støtte af andre, mere fagligt 

sikre elever i samarbejdsprocessen. Det er vigtigt, at alle elever øver og afprøver alle fire roller. 

 

2.1.5 Vejledning til gennemførelse 

1. I gennemgår de fire roller og eksemplificerer roller i fællesskab i klassen. 

2. Første gang kan l enten: 

 Iscenesætte en situation med en udvalgt gruppe og en udvalgt opgave, mens de andre elever i klas-

sen ser på, og I superviserer processen undervejs  

eller 



Elev-til-elev læring med opgaveeksempler fra prøven med hjælpemidler  |   

 7 

 Iscenesætte en situation, hvor alle elever i klassen med jeres støtte først er clairvoyanter, derefter er 

alle elever journalister, så detektiver og til sidst er alle koordinatorer. 

 

I kan anvende det konkrete eksempel i bilag 3. 

I instruerer eleverne i: 

a) Clairvoyanten læser opgaven højt (og ser på illustrationer, diagrammer, hvis opgaveteksten er multi-

modal) og forudsiger, hvad der skal arbejdes med. 

Gruppen diskuterer kort, om den er enig i clairvoyantens forudsigelse.  

b) Journalisten finder på 2- 4 spørgsmål til de matematiske elementer i opgaven til sin gruppe, som de 

fælles besvarer. Matematiske formler og fagord kan eventuelt benyttes. 

Lad evt. eleverne skrive både spørgsmål og svar. 

c) Detektiven læser opgaven igen og finder de svære ord og matematiske begreber, som de sammen 

skriver på et ark papir.  

Ordene slås op og diskuteres, forklaringer noteres. 

d) Koordinatoren giver et resumé af opgaven, forklarer den med egne ord og kommer med forklaringer 

på de begreber, der er dukket op undervejs. Hvad fik vi at vide, og hvad skal vi bruge til at løse den? 

Koordinatoren styrer løsningen af opgaven, som alle gruppens medlemmer herefter kan udføre indi-

viduelt eller samlet. 

 

I giver gruppen opsamlende feedback i alles påhør med fokus på forskellen på de fire roller. 

 

3. (I)  

I starter nu alle grupperne i klassen med en udvalgt opgave, fx fra en afgangsprøve. I tildeler eleverne de 

forskellige roller. Er der fem elever i en gruppe, kan to af dem være fx detektiven. Er der tre elever i en 

gruppe, kan en elev indtage to af rollerne, fx detektiv og journalist. 

(II) 

Eleverne modtager et rollekort (bilag 2) med beskrivelse af rollen og får tid til at sætte sig ind i den og 

forberede, hvad de skal sige.   

(III)  

Eleverne arbejder med den konkrete opgave. 

(IV) 

I hører koordinatorens resumé og ser gruppens løsningsforslag og vurderer, om opgaven er løst tilfreds-

stillende, og hvilken opgave der skal være den næste. 

I skal beslutte, hvordan løsningsforslagene skal præsenteres – om det skal være skriftligt, individuelt el-

ler samlet, 

(V) 

Eleverne skifter roller og gruppen tildeles en ny opgave. 

(VI) 

Processen kan gentages, og alle elever kan forsøge sig i alle roller. 

 

Et alternativ er at lade eleverne blive i de samme roller i længere tid for på den måde at lade dem øve sig 

i de enkelte roller. 
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4. Det kan overvejes, om der er en form for rekvisit, fx et flag, som repræsenterer taleretten, samt om hver 

rolle skal tildeles et artefakt:  

a) En glaskugle til clairvoyanten 

b) En mikrofon til journalisten 

c) Et forstørrelsesglas til detektiven 

d) Fire legoklodser eller centicubes til koordinatoren. 

 

2.1.6 Opsamling 

Selve undervisningssituationen indeholder koordinatorens opsamling, som I så vidt muligt hører og derefter 

modtager deres løsningsforslag. Det kan enten være gruppens samlede, skriftlige løsning eller de enkelte 

elevers. Det anbefales, at alle elever udarbejder et løsningsforslag – gerne i samarbejde med de andre i 

gruppen.   

 

Når alle grupper har haft en hel runde, hvor eleverne har prøvet alle rollerne, vil det være passende med en 

fælles opsamling på vej mod egentlig feedback – se næste punkt. Afslutningsvis kan I evaluere processen 

med hele klassen. 

  

2.1.7 Feedback til eleverne 

I følger processerne undervejs og kan om muligt deltage og bidrage til opsamlingen i hver gruppe.  

 

Hvis eleverne har løst opgaverne hver for sig, kan de afleveres til jer, så I får et skriftligt udtryk at forholde 

jer til og evaluere på.  

 

En anden form for feedback kan tage udgangspunkt i en undersøgende samtale, hvor I værdsætter elever-

nes bidrag, tænker sammen med dem og ser fremadrettede muligheder sammen med dem.  

 

Den undersøgende samtale kan bestå af hypoteser eller undren, hvor I kan spørge til det, man ikke ved, fx: 

 Hvordan oplevede I arbejdet med opgaven? 

 Hvilke dele af arbejdet med opgaven fungerede godt for jer? 

 Hvilke roller og hvilke punkter var nemme at arbejde med? 

 Hvilke opgaver, synes I, var de sværeste at forstå? 

 Hvilken opgave arbejdede I længst tid med? 

 Hvordan oplevede I de forskellige roller, som I var i – hvilken rolle var den sværeste? 

 

Se i øvrigt redskabet Løbende evaluering og feedback, der findes på emu.dk. 
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Bilag 1 – De fire roller  
 

Clairvoyantens rolle er at læse opgaven op og forudsige, hvad den handler om:  

 Hvad fortæller overskriften på opgaven mig? 

 Hvilke stofområder er opgaven hentet i? 

 Hvad ved jeg om stofområdet i forvejen? 

 Hvad spørges der mon til i opgaven? 

Diskutér i gruppen, om I er enige i clairvoyantens forudsigelse. 

 

 

Journalistens rolle er at stille spørgsmål til de ord og begreber, clairvoyanten nævnte undervejs i forudsi-

gelse af opgaven. Journalisten har fokus på indholdet i teksten. Det er vigtigt at undre sig, når man læser 

en opgave: 

 Hvad handler opgaven egentlig om? 

 Hvilke matematiske begreber nævnes i opgaven? 

 Hvilke andre matematiske begreber kan vi få brug for? 

 Hvilke hjælpemidler kan vi få brug for? 

 Hvad kan et muligt resultat mon være? 

 

Detektivens rolle er at finde vanskelige steder i teksten, som må opklares. Detektiven har fokus på sproget, 

dvs. der skal findes vanskelige ord og begreber i opgaven, som må slås op.  

Det er vigtigt for ens læseforståelse, at man undervejs forstår alle ord og begreber i teksten: 

 Hvilke ord forstår jeg ikke? 

 Hvilke begreber kræver nærmere forklaring? 

 Er der sætninger i teksten, der er svære at forstå? 

 Har vi de nødvendige hjælpemidler? 

Find ord eller begreber, som I diskuterer i gruppen og sammen finder svar på, fx i matematiske fagord og 

formler. 

 

 

Koordinatorens rolle er at opsummere alt, hvad opgaven handler om. Koordinatoren må prøve at lave et 

resumé af opgaven, hvor de diskuterede ord indgår. Det er altid vigtigt at opsummere det væsentlige efter 

løsning af en opgave: 

 Hvad handlede/drejede opgaven sig om? 

 Hvilke matematiske stofområder arbejde vi med? 

 Lærte vi noget nyt i arbejdet med opgaven? 

 Løs opgaven ”hver for sig sammen” og aflever den til mig/os. 

Udtrykket ”hver for sig sammen” betyder, at alle søger for at udarbejde et løsningsforslag til den konkrete 

opgave, men at eleverne gerne må arbejde sammen – og ja, det kan nemt blive enslydende besvarelser, 

men det er afgørende nødvendigt, at hver elev selv skriver sit eget løsningsforslag – gerne ved brug af it og 

andre digitale værktøjer. 
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Bilag 2 – Beskrivelse af de fire roller 
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Bilag 3 – Opgaveeksempler 
Opgaveeksemplerne her er fra prøven med hjælpemidler udgivet af Undervisningsministeriet. 

 

 

Clairvoyantens rolle er at læse opgaven op og forudsige, hvad den handler om:  

 

Lukas og hans far vil bruge fliser, der har mål, som vist på figur 1. Fliserne skal ligge i det mønster, der er 

påbegyndt på figur 2. 

Og opgaven lyder: Undersøg, hvor mange hele og halve fliser de skal bruge til terrassen. 

Svar: Lukas skal lægge fliser på en terrasse sammen med sin far, men det ser ikke ud til at være vigtigt, 

om de er sammen om det. 

Vi skal arbejde med noget geometri, tænker jeg, og det er noget med areal, og hvor mange fliser de skal 

bruge. 

Det ser ud til, de skal bruge både hele og halve fliser. 

Vi skal finde ud af, hvor mange fliser de skal bruge. 

Jeg tænker, det kommer an på, hvordan de lægges, og om de lægges som hele eller halve eller nogle af 

hver. 

 

Journalistens rolle er at stille spørgsmål til de ord og begreber, clairvoyanten nævnte undervejs: 

 Kan I sige mere præcist, hvad opgaven handler om? 

 Hvad betyder ordet ”undersøg” i denne sammenhæng? 

 Er der nogle ord, vi ikke forstår – ved alle, hvad en flise og en terrasse er? 

 Hvad er forskellen på hele og halve fliser? 

 Er der nogle begreber, vi ikke kender? 

 Hvilke matematiske begreber kan komme i spil? 

 Kan I bruge et digitalt værktøj til noget – GeoGebra eller CAS? 
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Detektivens rolle er at finde vanskelige steder i teksten, som må opklares. Detektiven har fokussproget, 

dvs. der skal findes vanskelige ord og begreber i opgaven, som må slås op: 

 Hvad er en terrasse? 

 Hvad er en skitse? 

 Hvad er forskellen på en hel og en halv? 

 Hvad er et mønster i matematik? 

 Hvordan beregner man areal? 

 Hvor mange cm er en meter? 

 

Koordinatorens rolle er at opsummere alt, hvad opgaven handler om. Koordinatoren må prøve at lave et 

resumé af opgaven, hvor de diskuterede ord indgår: 

 Vi skal finde ud af, hvor mange fliser Lucas og hans far skal bruge til et lægge terrassen. 

Fliserne skal lægges i et mønster, som vist på figur 2, hvor hver anden vandrette række starter med en 

halv. 

 Vi ved endnu ikke, hvordan det ser ud i den højre side – om der også kommer til at ligge halve der? 

 Det er en opgave, der skal bruges geometri til at løse, og måske skal vi bruge det matematiske begreb 

areal – måske skal vi bare tælle. 

 Ordet ”undersøg” fortæller os, at der kan være flere måder at gøre det på, og at der godt kan forekomme 

forskellige svar.  

 

Løsningsforslag 

 
 

 

 

 


