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Indledning 
Denne opgave omhandler arbejdet med faglig læsning i matematik. Opgavens formål er at give læseren et 

indblik i lærergerningen, og det arbejde læreren har i forhold til at kunne analysere og vurdere på egen 

undervisning og praksis.  

Ud fra et givent problemfelt opstår en interessant problemstilling som danner grundlag for en problem-

formulering. Problemformuleringen rejser nogle spørgsmål til en række begreber, som skal være med til at 

analysere og vurdere på den indsamlede empiri. Efter en begrebsafklaring beskrives metoder til opgaven. 

Her gennemgås teoriernes relevans i forhold til analysen. I selve analysen inddrages empiri og bilag, som 

kan være med til at belyse problemstillingen og analysere de observerede oplevelser i lærergerningen. 

Efter analysen konkluderes på undersøgelsen og der reflekteres over processen. Der afsluttes med en per-

spektivering, hvor det vurderes, hvorledes der kan arbejdes målrettet med faglig læsning, og hvor man bør 

sætte ind. 

Opgaven ønsker at vise, hvordan man som lærer kan inddrage pædagogisk, psykologisk og linjefagsrelevant 

teori i forhold til at optimere og videreudvikle sin lærergerning. Dette skaber erfaringer som man kan be-

nytte i fremtidige undervisningssituationer. 

De ønskes en god læsning. 

Problemfelt 
I takt med et mere vidensorienteret samfund, så udvikler folkeskolen sine arbejdsmetoder og måder at 

arbejde med forskellige problemstillinger. Således er den digitale udvikling med til at lette arbejdsgange for 

eleverne i forhold til tidligere tider, og samtidig højnes niveauet i skolen. Elevernes kompetencer skal passe 

til det omgivne samfund, når de forlader folkeskolen og skal videreuddannes. I takt med udviklingen stilles 

større krav til at eleverne udvikler, træner og udforsker faglige problemstillinger gennem udvælgelse af 

løsningsstrategier, refleksion og kompetencetræning. 

Når man kigger på faget matematik, så ønsker man i Fælles Mål 2009 for matematik, ”at eleverne udvikler 

matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigts-

mæssigt i matematikrelaterede situationer…1”. Vi møder matematikken mange steder i vores hverdag, og 

derfor er det hensigten at opnå en faglig ballast til at kunne bruge sin viden i hverdags-situationer. Denne 

viden er det ikke alle elever der opnår i folkeskolen idet opgaveformuleringerne stiller større krav til, at 

eleverne også kan læse. Dansk er rykket ind i alle fag og man skal således kunne læse sproget før man kan 

løse en opgave. Dansk er et led i løsningen til at læse og forstå en opgaveformulering. Fagsproget i faget er 

unikt for hvert fag, også i matematik. Den faglige læsning bringer dog mange elever i problemer, da de ofte 

bliver usikre på, hvad de egentlig skal beregne, og opgaverne stiller ofte krav til, at eleverne har en forfor-

ståelse og viden de kan benytte. De skal fx vide, at der er 365 dage på et år, eller der er 12 måneder på et 

år. Hvis ikke denne viden er på plads kan det være svært at løse en given tekstopgave i matematik, som 

forudsætter, at eleven har denne viden. 

                                                           

1 (Undervisningsministeriet, Fælles Mål 2009 - matematik, 2009) s.3.
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I forbindelse med min praktikperiode på Himmerlands Ungdomsskole underviste jeg i matematik på niveau 

3 (hvor niveau 1 er det højeste). Disse elever havde svært ved at tyde og tolke matematik. I samarbejde 

med praktiklæreren valgte vi at sætte fokus på, hvordan man læser og tolker en matematikopgave. Et kon-

kret arbejde med faglig læsning i en periode. I løbet af perioden oplevede jeg flere situationer, hvor elever-

ne ikke kunne afkode en bestemt opgave. Dette vækkede min interesse for området og hvorledes jeg kan 

forbedre elevernes evner til at tolke matematikfaglige opgaver og kunne komme til en fornuftig løsning på 

problemet. 

I faghæftet for matematik står der i slutmålene efter 9. klasse, at eleverne skal have opnået forskellige ma-

tematiske kompetencer. Herunder problembehandlingskompetence og repræsentationskompetence. Det 

omhandler bl.a. evnen til at kunne formulere, afgrænse og finde løsninger på forskellige opgaver, samt at 

kunne forstå og danne repræsentationer af matematiske objekter. Begge kompetencer er vigtige i for-hold 

til at kunne løse problemløsningsopgaver i matematik. Derudover ønsker man, at eleverne formår at kunne 

anvende matematikken i virkeligheden. Dvs. i det omgivne samfundsliv og i dagligdagen. 

Himmerlands Ungdomsskole er en efterskole, som er baseret på grundtvigske værdier og har 9.- og 10. 

klasses elever. De har valgt at niveaudele eleverne i de store fag for at give alle udfordringer i den daglige 

undervisning. Et koncept som elever og lærere virker glade for.  

Jeg har i problemfeltet beskrevet baggrunden for valget af mit problem, hvilket leder mig videre til pro-

blemstillingen. 

Problemstilling 
I matematikundervisningen er det svært at ramme alle elever. For at elever udvikler sig skal man hele tiden 

sørge for, at eleven er klar til at træde et trin op i sin faglige udvikling; Hvis eleven ikke har en forforståelse 

for et givent emne, så vil der være risiko for, at eleven falder bagud fagligt.  

Idet dansk og faglig læsning er rykket ind i matematikken opstår problemer for især svage elever idet de 

ikke kun skal regne en opgave, men også skal kunne afkode, hvad opgaven går ud på. I forhold til fælles mål 

tales der meget om, at eleverne skal udvikle strategier til at løse opgaver. På en efterskole opstår en ekstra 

udfordring i, at eleverne kommer fra mange områder i landet og derfor har forskellige erfaringer med at 

løse matematik. Fælles for dem er dog, at de har svært ved at gennemskue en given opgave. Når eleverne 

møder fagbegreber går de oftest i stå og ved ikke hvor de skal lede henne. Hvis ikke eleverne har opnået en 

forståelse for at begreb, så er det svært for dem at løse en given opgave. 

Når fagbegreber og forforståelse ikke er på plads, så vil eleverne naturligt falde bagud i matematikunder-

visningen og ikke få det fulde udbytte og ikke kunne imødekomme de krav der stilles i fælles mål og i vort 

samfund. DLF (Danmarks Lærerforening) og undervisningsministeriet har lagt fokus på faglig læsning gen-

nem kampagner og ønsker at træne elever til at kunne læse fagtekster i de forskellige fag. Derfor er det 

interessant at undersøge, hvordan man i egen praksis kan implementere faglig læsning som en integreret 

del af undervisningen, og samtidig udvikle, især matematikfagligt svage elevers, kompetencer. 
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Problemformulering 
Med udgangspunkt i ovenstående problemstilling og problemfelt lyder problemformuleringen således: 

 Hvordan kan man gennem faglig læsning højne elevernes begrebsforståelse i matematikunder-
visningen? 

 Hvordan kan man arbejde med faglig læsning i forhold til matematikfagligt svage elever? 

Begrebsafklaring 
I dette afsnit ønsker jeg at gøre rede for de forskellige begreber og teorier jeg vil benytte til at belyse pro-

blemformuleringen i analysen. Jeg vil i dette afsnit begrebsafklare for begrebsforståelse v/ Marit Høines, 

faglig læsning, matematiske kompetencer, den kategoriale dannelse v/ Wolfgang Klafki samt L.S. Vygotsky’s 

virksomhedsteori.  

Begrebsdannelse 
Marit Høines har udformet en teori til at belyse, hvorledes børn og unge udvikler kendte og ukendte begre-

ber. Når man taler om begreber, så er der to aspekter der fremkommer hos barnet: Begrebets indhold og 

det sproglige udtryk for begrebet. Jeg vil herunder kort redegøre for forskellen på det to. 

Begrebsindtryk (BI)  

Begrebsindtrykkene dækker over de tanker, forestillinger og meninger vi har om omgivelserne2. Det bygger 

i høj grad på de erfaringer vi har gjort os. Det foregår i hovedet på os, hvor vi skaber et billede af, hvorledes 

en bestemt ting fungerer. Vi tillægger ord eller ting bestemte betydninger som er adskilt fra selve tingen og 

det forhold den har til andre ting. Det betyder, at begrebsindholdet vil være forskelligt fra menneske til 

menneske pga. vores erfaringer og mentale billeder.  

 

Begrebsudtryk (BU)  

Begrebsudtrykket er det sproglige udtryk (mundtligt eller skrift-

ligt)3. Det udtrykker den forståelse vi har af et bestemt begreb. Vi 

bruger sproget til at beskrive begrebet som vi forstår det i vores 

begrebsbillede. På den måde bliver vores begrebsudtryk et sym-

bol, der skal beskrive vores meninger og tanker.  

Når mennesket gør sig erfaringer og derved skaber nye begrebsbilleder, så vil begrebsudtrykket udvikle sig 

dialektisk. Ifølge Vygotsky4 er det vigtigt, at især børn sætter sprog på det de tænker. Når to børn starter en 

dialog, så vil afsenderen (som det aktive led) formulere sit sprog og begrebsindhold således, at det kommer 

til at lægge tæt op ad modtagerens (som er det passive led) tolkning. Afsenderen har gjort sig nogle erfa-

ringer og sætter lyd på sit begrebsbillede og indhold, hvorved modtageren modtager og tolker. På den må-

de kommer det passive led (modtageren) til at gøre en aktiv handling idet vedkommende kan vælge at tage 

                                                           

2 (Høines, 1999) s. 78. 
3 

(Høines, 1999) s. 78. 
4 

Vygotsky (1896-1934) Russisk psykolog, der arbejdede meget med læring og udvikling. Han fandt specielt forholdet 
mellem sprog og tænkning interessant. Vores undervisning er i dag meget præget af hans tanker. 
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informationen til sig eller lade være. Mennesket bestemmer selv, hvor stor værdi man tillægger forskellige 

erfaringer i de situationer. Gør man sig to erfaringer omkring et begreb, så kan den ene erfaring få større 

betydning for begrebsindholdet en den anden. 

Summeret op er det vigtigt at påpege, at et begreb er sammensat af sprog og tanke. Derfor er det væsent-

ligt at påpege, at begge skal være til stede for at kunne begrebsudvikle. 

Sprog af 1. og 2. orden 

Når et menneske gennemgår en begrebsudvikling, så sker det, som beskrevet ovenfor, gennem erfaringer, 

tanker og sprog. Der kan opstå problemer når barnet skal udtrykke sig sprogligt, især hvis det er et begreb 

man endnu ikke helt forstår. Derfor ligger der en udfordring i at kunne udtrykke sig. Vygotsky taler her om 

1. og 2. ordenssprog. 

Sprog af 1. orden 

Sprog af 1. orden er et udtryk for begreber som en elev kender indholdet af5. De behøver ikke at skulle 

tænke længere over det, men er fortrolige med begrebet og kan benytte det i deres hverdag. Man kan tale 

om, at sprogudtrykket har udviklet samtidig med begrebsindholdet. Elever har gjort sig nogle erfaringer 

omkring et bestemt tal eller mestrer måske at kunne læse. Fx har eleven styr på 10-talssystemet og har fuld 

forståelse for tallet 40 og at kunne tælle i 10’er op til denne. Eleven har visse erfaringer med, at tallet er 

alderen på far eller måske, at der er 40 høns i gården. Eleven behøver så ikke at vide, at 20+20 er 40. Det er 

en erfaring han/hun endnu ikke har udviklet.  

Sprog af 2. orden 

Når et nyt begrebsindtryk ikke står i direkte kontakt med begrebsindholdet, så taler Vygotsky om sprog af 2. 

orden. 2. ordenssprog er et udtryk for al ny læring, og derfor kan man ikke sætte ord og tanker på. Der skal 

en oversættelse til for at kunne udvikle begrebet i eleven. For at kunne tilvejebringe en oversættelse må 

man benytte sprog af 1. orden som oversættelsesled6. Barnet bliver således bindeled mellem det nye sprog 

og barnets begrebsverden. Som tidligere nævnt, så er det personen selv, der giver den pågældende ting 

mening, og derfor bliver det ikke ens fra person til person. Processen med at oversætte kan vare over kor-

tere eller længere tid. 

Som lærer er det vigtigt at lade eleverne erfare, at de har alternative udtryksmetoder, og at det er helt le-

galt at benytte tidligere formuleringer af begreber. Samtidig bør læreren betragte eleven som værende 

fyldt med kundskaber og sprog, som han har til opgave at videreudvikle. 

Faglig læsning 
Faglig læsning beskrives i det følgende, således at det er klart for læseren, hvad der menes med begrebet. 

Faglig læsning ses bl.a. i forhold til, hvordan man kan arbejde både didaktisk og pædagogisk i forhold til 

undervisningen og undervisningsmetoder. Faglig læsning behandles derfor som et selvstændigt begreb. 

Ifølge undervisningsministeriet, så skal faglig læsning integreres som en naturlig del af alle fag. Det skete via 

fælles Mål, der blev indført i 2009. De beskriver, at faglig læsning er tilegnelse af viden gennem læsning af 

                                                           

5
 (Høines, 1999) s. 85-86. 

6
 (Høines, 1999) s.90-92. 
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FAGLIG LÆSNING 

FORSTÅELSE: At kunne forstå det, 

man læser 

AFKODNING: At lære at læse 

tekster i faget7. For faglæreren er målet med faglig læsning at gøre eleverne bevidste læsere. Man skal træ-

ne eleverne i at skabe strategier gennem forskellige værktøjer, som kan være med til at åbne for forståel-

sen af en vilkårlig fagteksts indhold. Faglig læsning skal begynde allerede i de små klasser. Det sker primært 

i dansk, da det er dansklærerens ansvar at lære eleverne at læse og forstå. Herefter bliver det op til faglæ-

rerne at integrere faglige tekster.  

Når man skal læse en tekst så kræves to ting: Man skal kunne 

afkode teksten, dvs. lære at læse, og man skal kunne forstå det 

læste8. Op gennem skoleårene skal der arbejdes kontinuerligt 

med at træne og udvikle elevernes læseforståelse. Hertil taler 

man om den faglige læsetrappe9. Når man skal læse en tekst er 

det vigtigt, at man formår at kunne mestre en lang række ele-

menter i forhold til at kunne mestre faglig læsning. Man taler 

om læseforståelse.  

Læseforståelse rummer følgende elementer: Forforståelse, sætningsopbygning, afkodning, ordets betyd-

ning, genrekendskab, hukommelsesknager og metabevidsthed10. Når de 7 forhold fungerer optimalt sam-

men, så vil man kunne opnå en læseforståelse. Det hele sker samtidigt med læsningen, og såfremt et af 

elementerne ikke er velfungerende hos eleven, så vil vedkommende ikke kunne forstå teksten optimalt. I 

forhold til matematikken udvælges følgende til en nærmere beskrivelse: 

Forforståelse: Når eleven møder opgaven skal vedkommende kunne danne sig billeder af, bl.a. gennem 

erfaringer, hvad opgaven handler om. Hvis ikke eleven mestrer at skabe billeder, så mistes evnen til at for-

stå teksten og sætte den i en sammenhæng. 

Afkodning: Når eleven læser en tekst, så skal vedkommende have en strategi i forhold til at kunne forstå, 

afkode og tyde ord. Det er en teknisk side af læseprocessen, hvor man som faglærer skal være opmærksom 

på, at eleven forstår det læste. En elev, der læser sætningen flot er ikke nødvendigvis god til at tyde indhol-

det i det læste. 

Ordets betydning: Ordets betydning er vigtig i forhold til matematik, da der findes mange fagord som har 

en specifik betydning. I matematik er der en høj informationstæthed i sætningerne og selv små imperativer, 

passivformer og forholdsord kan have en signifikant betydning for opgavens løsning og svar. Derfor skal der 

arbejdes intensivt med denne del i forhold til faget matematik. 

Metabevidsthed: Når man læser en tekst er det vigtigt, at man er bevidst omkring ens kognitive processer. 

Med det menes, at man er bevidst om, hvorvidt man forstår det læste eller man ikke gør.  

I faget matematik, og andre fag, så er det vigtigt at kunne skabe nogle strategier, der er meningsfyldte. Når 

eleverne læser tekster vil en mental repræsentation i form af billeder kunne lette forståelsen. Vores tanker 

er primært dannet af auditive og visuelle billeder. Derfor er det en grundlæggende forudsætning for læring, 

                                                           

7 http://pub.uvm.dk/2011/fagliglaesning/hvad_er_faglig_laesning.html.  
8 (Jespersen & Kamp, 2010)s. 5.  
9 (Jespersen & Kamp, 2010)s. 6. 
10 (Jespersen & Kamp, 2010)s. 7-8. 
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at de kan danne mentale repræsentationer, ud fra tidligere erfaringer, af matematiske begreber. Således er 

symbolsproget særlig betydningsfuldt i matematik. I de små klasser er det meget brugt til at skabe mentale 

billeder af fx cifre. Når elever møder opgaver skal de præsenteres for forskellige strategier. Når eleverne 

opnår læseforståelsesstrategier, så tænkes der på metoder til at kunne anvende det læste i den proces der 

efterfølgende skal ske. 

Elisabeth Arnbak beskriver faglig læsning som processer11. En elev tilegner sig ny viden gennem følgende: 

læreprocesser (tilegnelse) 

hukommelsesprocesser (viden) 

Læseprocesser (læsning) 

Faglig læsning bør ses som en metode til at tilegne sig viden. Det er således ikke et grundlag for at kunne 

lære matematik, men et hjælpemiddel til at kunne opnå matematiske kompetencer. Fagsproget skal kunne 

være en forudsætning for at kunne læse og forstå matematikken; Hvis en elev ikke har forståelse for et 

matematisk fagord, så vil eleven ikke kunne fuldende sammenhængen i den pågældende opgave.  Derfor er 

det naturligt at man fra undervisningsministeriets side har valgt at placere faglig læsning som en del af det 

4. CKF (Centrale Kundskabs- og færdighedsområder), hvor der direkte står: ”at eleven skal have tilegnet sig 

kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at læse faglige tekster samt forstå og forholde sig til 

informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk.”12 Det mødes ofte og bliver mere komplekst op 

gennem et barns skolegang, da eleven får en større viden at kunne trække på i forhold til at løse opgaver. I 

matematik er fagteksterne ofte instruerende, og man skal som læser være opmærksom på detaljerne, som 

det er nævnt omkring ordets betydning i tekster. De mange små ord kan have stor betydning for, hvorledes 

opgaven skal løses. I forhold til strategierne skal eleverne efterfølgende kunne reflektere over sin opgave-

løsning. 

Jeg har her redegjort for begrebet faglig læsning, som vil blive benyttet til analysen. Det er vigtigt at under-

strege, at faglig læsning ses som et hjælpemiddel til at tilegne sig viden og ikke et emne man underviser i.  

Kompetencer 
Der vil i det følgende blive redegjort kort for matematiske kompetencer som er en del af faglig læsning, 

men stadig står som et selvstændigt begreb i forhold til værktøjer læreren kan bruge i sin undervisning. 

besidder man en kompetence inden for et område, så formår man at bevæge sig med sikkerhed, overblik 

og dømmekraft. Man taler om, at kompetencerne bliver til ekspertise13. 

En matematisk kompetence defineres som ”en indsigtsfuld parathed til at handle hensigtsmæssigt i situati-

oner, som rummer en bestemt slags matematisk udfordring14”. De matematiske kompetencer blev udfor-

met, da det blev søgt at beskrive matematisk faglighed. Man taler om matematiske kompetencer som væ-

                                                           

11 (Andersen & Krogh, 2011) s. 14. 
12

 (Undervisningsministeriet, Fælles Mål 2009 - matematik, 2009) s. 10. 
13

 (Undervisningsministeriet, Kompetencer og matematiklæring, 2002)s. 43. 
14 (Undervisningsministeriet, Fælles Mål 2009 - matematik, 2009) s. 38. 
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rende ”at have viden om, at forstå, udøve, anvende og kunne tage stilling til matematikvirksomhed i en 

mangfoldighed af sammenhænge, hvori matematik indgår eller kan komme til at indgå15”.  Kompetencerne 

deles op i 2 kategorier eller grupper om man vil16. At spørge i, og svare i, med, om matematik og at omgås 

sprog og redskaber i matematik. Opdelingen i to grupper må ikke overfortolkes. To kompetencer fra, hver 

sin gruppe kan godt have lige så stor sammenhæng, som to kompetencer fra samme gruppe. Alle kompe-

tencer kan således bidrage både indirekte og direkte i forhold til en given matematisk situation. 

Målet med kompetenceblomsten er, at undervisningen skal tænkes ud fra denne model. Når der arbejdes 

med et specifikt emne i undervisningen, så skal kompetencerne flettes naturligt ind. Det betyder, at det 

faglige emne skal understøttes af træningen i at styrke elevernes kompetencer. Det er ikke en ny tænkning i 

folkeskolen, men har været en del af lærerens værktøjer i en del år.  

I denne opgave omtales kommunikations-, repræsentations-  og hjælpemiddelskompetencen. De tre be-

skrives her kort17. 

Kommunikationskompetencen 

At kunne kommunikere i, med og om matematik. Kompetencen tager sit udgangspunkt i, at eleven formår 

at kunne sætte sig ind i og fortolke mundtlige eller skriftlige matematikbaserede udsagn. Desuden omfatter 

kompetencen det at kunne udtrykke sig matematisk i forhold til andre i situationer, hvor matematikken skal 

kunne forklares. Kompetencen ligger nært op af repræsentationskompetencen. 

Repræsentationskompetencen 

Denne kompetence består i, at kunne afkode, tolke og skelne mellem forskellige repræsentationsformer af 

matematisk karakter. Det kan være problemopgaver, objekter og situationer. Det handler om at kunne 

forstå og benytte forskellige repræsentationer i forhold til en opgave. Man er i stand til at udvælge mellem 

forskellige repræsentationsformer og derved oversætte opgaver til en hensigtsmæssig løsning i forhold til 

situationen og formålet. 

Hjælpemiddelskompetencen 

At have kendskab til, og kunne benytte forskellige hjælpemidler til at løse en opstillet opgave. Man skal 

vide, hvilke muligheder og begrænsninger forskellige hjælpemidler besidder og derigennem udvælge det 

rette hjælpemiddel. Derved højnes ens muligheder for at reagere virksomt i matematikken. Hjælpemidler-

ne kan være af både teknisk og fysik karakter. Kompetencen dækker altså ikke kun over IT og lommeregne-

re, men også linealer, tabeller og centicubes som eksempler. 

Den kategoriale dannelse 
Den kategoriale dannelse er et begreb udviklet af Wolfgang Klafki og sætter fokus på didaktikken. Hans 

teori er et udtryk for tanker om undervisning som kan bruges til at tilrettelægge en god undervisning i sko-

len.  

                                                           

15
 (Undervisningsministeriet, Fælles Mål 2009 - matematik, 2009) s. 38. 

16
 Se kompetenceblomsten i bilag 2. 

17
 (Undervisningsministeriet, Kompetencer og matematiklæring, 2002) s.56-62. 
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Formal dannelse 

kategorial dannelse 

Material dannelse 

Klafki ser dannelse som mennesket, der i sine omgivelser oplever en vekselvirkning mellem kulturen og de 

naturlige omgivelser, som er med til at give individet en udvikling. De tidligere dannelsesteoretiske teorier 

sammenfatter han i to retninger. Den 

formale dannelse og den materiale dan-

nelse.  

Den materiale dannelse har sit fokus på 

indholdet af det, som skal læres18. Tanken 

er, at indholdet i undervisningen alene 

kan være med til at give eleven en forstå-

else af den omverden han befinder sig i.  

Det kan være ved inddragelse af kulturarven (klassisk-materiale teori), eller at man inddrager alt i kulturen, 

da dette ses som et udtryk for kulturen i den nære omverden (objektiv-materiale teori).  

Den formale dannelse tager sit udgangspunkt i eleven. Der sættes mål i forhold til denne, og vi søger at 

udvikle elevens kompetencer, da disse vil være med til at bibringe en forståelse af omverden. Han taler her 

om to retninger i den formale dannelse. Den ene sigter mod, at elevernes evner til at tænke, iagttage og 

vurdere. Den anden retning er at give eleverne metoder til at kunne forstå den nære omverden. Man for-

søger kort og godt at lære eleverne at lære. 

Gennem tidligere dannelsesbegreber søgte Klafki at skabe en dialektik mellem de to retninger. Den katego-

riale dannelse forsøger at skabe en sammenhæng mellem elev og indhold. Ifølge Klafki foregår dette ved en 

dobbeltsidet åbning, hvor indhold og elev giver hinanden plads. Mennesket vil i sin dannelsesproces forsø-

ge at skabe en vekselvirkning for at kunne forstå sig selv og sin omverden. Det kan ske gennem erfaringer, 

hvori læreren søger at bruge dannelsesmidler til at gøre eleven bedre til at tyde sin omverden. Dannelsen 

er kategorial, da det er her man opnår forståelse19.  

Det eksemplariske princip 

For at kunne åbne op for den dobbeltsidede åbning i undervisningen, så må indholdet rumme aspekterne 

ved det eksemplariske princip. Det handler 

om at åbne elev og indhold for hinanden 

gennem det elementære og fundamentale.  

Det elementære rummer indholdet, som 

kunne være et dagligdags fænomen, der gø-

res fagligt. Det fundamentale rummer de 

erfaringer og oplevelser eleverne gør sig i 

hverdagen. Når de to bliver åbnet for hinan-

den, så vil man kunne frembringe det eksem-

plariske princip. Når denne oplevelse tilveje-

bringes, så vil eleverne kunne opnå en højre 

grad af forståelse for det pågældende emne i undervisningen. Det handler om for faglæreren at skabe un-

                                                           

18
 (Laursen, Didaktik - et overblik, 2008) s. 6. 

19
 (Østergaard Andersen, Ellegaard, & Muschinsky, 2007) s. 669. 

Det elementære Det fundamentale 

Det eksemplariske 

grundlæggende alment princip 
fx fagligt 

erfaringer, oplevelser,  
undersøgelser mm 

eksemplet, der åbner for det 
elementære og fundamentale 
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dervisningssituationer, hvori eleven kan gøre sig erfaringer, der kan give en højere grad af forståelse for 

den omverden vedkommende befinder sig i. Gennem disse erfaringer vil eleverne kunne skabe kategorier, 

der giver en bedre forståelse af samfundet. Det skaber dannelse, hvor man skal være opmærksom på, at 

man ikke blot giver eleverne de normer og værdier der er i samfundet, men at eleven reflektere over disse. 

Derved bliver dannelse et fænomen som kan foregå på alle tidspunkter, også uden for skolen og institutio-

ner20. 

Virksomhedsteori 
Inden for virksomhedsteorien har flere teoretiker gjort sig tanker omkring det at være virksom. Der vil her 

blive taget udgangspunkt i læringsbegrebet udviklet af L.S. Vygotsky.  

Ifølge Vygotsky, så er læring en social proces, som påvirkes af både kulturelle og historiske forhold. Når 

mennesket fødes, så sker det i et bestemt socialt miljø. Heri findes kulturelle redskaber i form af tegn og 

systemer, som barnet lærer at tyde og læse. I det sociale miljø udvikler mennesket sig igennem den sociale 

ramme det befinder sig i. Mennesket ses som objekt. Mennesket er også med til at præge og forandre kul-

turen, hvorved mennesket bliver subjekt. Forandringerne sker gennem barnets virksomhed. Med virksom-

hed menes der aktiviteter. 

Når et barn skal tilegne sig ny viden så sker det gennem interaktion med andre mennesker. Al læring er 

social og sker i praksisfællesskaber. Til brug for udvikling er sproget en vigtig brik, samtidig med, at der skal 

være et mål med de aktiviteter som barnet sættes til.  

Gennem aktiviteter skal eleverne forholde sig aktivt til et emne ved at spørge aktivt ind til og eksperimente-

re med opgaveløsning gennem fx leg. Herved sker der en tilegnelse af viden gennem eleven selv. Det er 

vigtigt, da eleverne via sin forskning kan konstruere sin egen forståelse af sin omverden. 

I forhold til at være underviser skal vi aktivere eleverne til at arbejde i sociale og praktiske situationer, hvor 

de støder på problemer. Der tales om, at læreprocesser forstås som problemløsning, idet vi, ifølge virksom-

hedsteorien, handler på baggrund af tidligere erfaringer og forståelser. Vi griber derefter til egen forståelse 

og kan angribe problemet forskelligt21. 

Der tales om læring når erfaringerne danner grundlag for en aktiv handlen gennem refleksion og anvendel-

se. 

Zonen for nærmeste udvikling (ZNU) 

ZNU er et udtryk for den udviklingszone barnet bevæger sig ind i, i kraft af den læring det engageres i22.  Via 

et arbejde med en lærer eller andre sociale relationer vil en elev kunne bruge læring til at skabe et udvik-

lingsrum. Et udviklingsrum er et område, hvor ny viden tilegnes, og eleven udvikler et udviklingspotentiale i 

retning af at kunne tænke mere abstrakt. Et barn indeholder evner og viden som læreren har til ansvar at 

udvikle. Zonen for nærmeste udvikling kan defineres som den kløft der er mellem det barnet selv er i stand 

til at gøre, og det som barnet skal have en voksen eller kyndig person til at hjælpe med. Man søger at skabe 

forskydninger af forskellige højere mentale funktioner. Fra at barnet perciperer i barndommen vil hukom-

melsen blive vigtigere. Eleven skal gå fra at tænke i komplekser til at tænke abstrakt i ungdomsårene.  

                                                           

20 (Laursen, Didaktik - et overblik, 2008) s. 7. 
21 (Majgaard, 2010) s. 6. 
22 (Skott, 2008) s. 117. 
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Det er vigtigt i forhold til ZNU at skabe mulighed for, at eleverne kan koble viden fra matematikken til deres 

hverdagsforståelser. På den måde vil overgangen fra ”kan ikke endnu” til ”kan selv” forløbe mere gnid-

ningsfrit.  

Der opstår ofte misforståelser af teorien omkring ZNU. Det relateres ofte til, at man skal skabe en læring af 

færdigheder. Der tals ved ZNU om, at læring kan frigøre og realisere en række udviklingsprocesser hos den 

pågældende elev. Som sagt sker det gennem interaktion med andre mennesker og er ikke et fastlagt udvik-

lingsspor. Det kan dog frigøres og aktiveres i undervisningen. 

Opsummering 
Jeg har i dette afsnit redegjort for teorier og begreber, som skal benyttes i analysen. Alle teorier er relevan-

te i forhold til problemformuleringen og samtidig inddrager de forskellige aspekter af lærergerningen i for-

hold til psykologiske, pædagogiske og didaktisk faglige perspektiver. 

Metodebeskrivelse 
Til at belyse og svare på problemformuleringen, så har jeg valgt at inddrage forskellige teorier. Jeg vil i dette 

afsnit redegøre hvorfor, at de er relevante i forhold til besvarelsen.  

I matematikundervisningen opstår mange forskellige situationer, hvori læring sker. Når man arbejder med 

børn bør man som lærer være i stand til at kunne vide, hvad der sker psykologisk hos barnet når det bliver 

præsenteret for nye emner og ord. Et barn lærer gennem hele sin skolegang og derfor er det vigtigt at vide, 

hvorledes børnene danner nye begreber. Når barnet danner nye begreber sker det gennem sprog. Det talte 

sprog er dominerende i vores samfund, og den måde vi fortolker tingene er forskellig fra person til person. 

Der er dog fælles træk hos alle mennesker omkring begrebsdannelse, og hvorledes det sker. I forhold til 

problemformuleringen og empirien, som tager udgangspunkt i en 9.-10. klasse på en efterskole, så er det 

nærliggende at inddrage denne teori for at undersøge, hvorledes man kan være med til at understøtte ma-

tematikfagligt svage elever i undervisningen.  

En anden teoretiker, der inddrages er L.S. Vygotsky. En russisk psykolog, der har haft stor betydning for 

virksomhedsteorien og for skolevæsnet med sit syn på læring. Marit Høines har hentet inspiration fra 

Vygotsky som også taler om sproget. Læringen sker dog i sociale sammenhænge, hvilket er dækkende for 

den situation, som børn møder i folkeskolen, hvor ny viden præsenteres. I forhold til at kunne videregive 

børn ny viden, så taler Vygotsky om Zonen for Nærmeste Udvikling. Et begreb, der sætter fokus på, hvorle-

des man kan støtte børn i deres læring ved at lade dem træde ud af deres konformitetszone og vha. lære-

ren udvikle sin viden. Denne viden kan være yderst brugbar i forhold til opgavens spørgsmål, idet vi skal 

søge at understøtte børnene og de unges udvikling ved at tage udgangspunkt i allerede eksisterende viden 

hos hver enkelt. 

Klafki er inddraget i opgaven for at sætte fokus på undervisningens didaktik. Som lærer er det vigtigt, at 

man også er i stand til at kunne reflektere over egen undervisning. Klafki taler om at kunne forene to dan-

nelsestyper og skabe en dialektik, der tager udgangspunkt i både kulturen og eleven. Som lærer er hver 

time en udfordring, hvori man søger at skabe situationer, hvor barnet får mulighed for at udfolde sig. Som 

faglærer skal man udvælge relevant stof til at videregive til eleverne. Her bør man hele tiden være refleksiv 

i forhold til at vælge relevante opgaver, som rammer elevens behov. Fungerer det ikke skal man være i 
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stand til at kunne rette ind og opstille nye mål, hvis det bliver nødvendigt i forhold til at bibringe mere til 

eleverne. Via Klafki ønsker jeg at sætte fokus på, om undervisningen opnår en dialektik, og der vil bl.a. ana-

lyseres på undervisningsplan og timernes indhold. 

I forhold til at arbejde med pædagogiske begreber, så er faglig læsning valgt som overskrift for forløbet. I 

takt med øgede digitale muligheder, så har børn og unge adgang til store mængder viden. Derfor er det 

vigtigt at kunne fokusere på at udvælge den gode viden og således kunne sortere i, hvad man skal søge 

efter, hvad man skal benytte og hvorledes man bruger dette. Eleverne skal kunne reflektere mere over 

egen læreproces, og således ikke længere kun lære udenadslære. Det nationale sprog er rykket ind i alle 

folkeskolens fag. Hvert fag har her egne fagord som det er vigtigt, at eleverne forstår betydningen af. Selv 

små ord i en opgaveformulering til eleverne kan have signifikant betydning for, hvorledes opgavens løsning 

skal formuleres.  

Faglig læsning er blevet ”mode” at tale om i folkeskolen. Når man arbejder med elever, der har svært ved at 

tyde og læse dansk, så bliver det ikke nemmere af, at dette er rykket ind i alle fag. Derfor er begrebet rele-

vant i forhold til opgaven og empirien, i det der arbejdes målrettet mod at kunne tyde matematikopgaver 

og være i stand til at stille spørgsmål.  

Det sidste teoretiske begreb der arbejdes med i opgaven er kompetencer udformet fra KOM-rapporten. 

Matematiske kompetencer er blevet indarbejdet i fælles mål for matematik, og er således et begreb man 

som matematiklærer skal kunne inddrage i sin undervisning implicit og eksplicit. Man kan vælge at have et 

klart fokus på, at man træner udvalgte kompetencer i et undervisningsforløb, mens man i andre forløb ar-

bejder med det implicit.  

Når man arbejder med faglig læsning, så vil man også komme ind og berøre, hvorledes man kommunikerer 

i matematik. Her er kompetencerne udformet ud fra, hvorledes man bl.a. kan tale og svare i matematikken. 

I denne opgave tages også stort udgangspunkt i hjælpemiddelskompetencen. Såfremt en elev formår at 

kunne søge hjælpen og selv finde den, så vil vedkommende også have en øget chance for at kunne løse 

opgaven tilfredsstillende. 

I forhold til teorierne, så har jeg valgt disse, ud da jeg mener, at de er relevante i forhold til at kunne svare 

fyldestgørende på opgavens problemformulering. Visse af teorierne kan minde om hinanden i forhold til 

indholdet. Således tager begrebsdannelsen fra Marit Høines udgangspunkt i Vygotsky, men måden hvorpå 

tankerne er videreført giver et letforståeligt billede af, hvorledes begrebsdannelse finder sted.  

Det har ligeledes været vigtigt for mig at inddrage teorier som inddrager, psykologiske, pædagogiske og 

didaktiske perspektiver som kan være med til at give mig redskaber i forhold til min lærergerning. Med det 

menes, at jeg refleksivt kan inddrage teorierne til at belyse en given problemstilling, som kan opstå i under-

visningssammenhæng. 

Valg af metoder i forhold til indsamling af empiri er nærmere beskrevet i næste afsnit. 

Empiri 
Inden praktikkens start havde jeg flere samtaler med praktiklæreren om, hvilken type af forløb jeg ønskede 

at gennemføre. Det var interessant for mig at undersøge, hvorledes man kan arbejde med faglig læsning i 

matematik, og om det vil have en effekt på læringsudbyttet. I forhold til, at vi har at gøre med en gruppe 

unge, som har valgt at placere sig selv på et matematikhold, hvor undervisningens niveau ikke er så højt, så 
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så jeg det som værende et mål at give eleverne succeser i matematikken. For at kunne vurdere undervis-

ningens udbytte udvalgte jeg et spørgeskema med blandede spørgsmål, hvor nogle skulle evaluere på mig 

som faglærer, mens andre var målrettet undervisningens forløb.  

I undervisningen blev det hurtigt åbenlyst, at eleverne især havde problemer med at skelne begreber og 

matematiske fagord fra hinanden. I de forudgående samtaler med faglæreren talte han om, at eleverne 

især havde svært ved at læse og forstå matematik. Det blev hurtigt bekræftet. Denne samtale var en god 

forberedelse til, at udforme en undervisningsplan, der kunne være rammende for eleverne. Målet var at gå 

på kompromis med niveauet og sikre, at basis var til stede hos eleverne. Når eleverne mødte opgaver, skete 

det med en opgivende attitude og mangel på interesse for opgaven. Noget jeg bemærkede som værende 

manglende selvtillid og succeser i matematikken.  

I undervisningen blev der givet tid til at gå i dybden med enkelte emner således oplevede eleverne at me-

stre et bestemt fagord. Ligeledes blev der lagt vægt på at skille en opgave ad og sætte fokus på fagord og 

små betydende passiver.  

Jeg har undervejs i undervisningen haft mange samtaler med praktiklæreren omhandlende undervisningen 

og opståede situationer. Igennem disse samtaler har jeg kunne udvælge den episode, som jeg har anset 

som værende mest interessant og relevant i forhold til denne opgave. Der er her tale om en episodebeskri-

velse af en undervisningstime med fokus på Cooperative læringsstrukturer.  

Jeg vil herunder beskrive episoden. 

At hente hjælp hos klassekammeraten 
Dagens time tager sit udgangspunkt i det overordnede emne ”Areal og Rumfang”. Eleverne er forinden 

denne time blevet introduceret til en strategi, der omhandler løsning af en problemløsningsopgave. Frem-

gangsmåden er som beskrevet i tekstboksen her til højre. 

Timen er inspireret af Cooperative læringsstrukturer, hvor der arbejdes med ekspertviden. Klassen er ble-

vet delt ind i små grupper af 3 personer som har fået 

til opgave at løse 3 rumfangsopgaver, som består af 

skitserede figurer og tekstopgaver. Eleverne har også 

fået udleveret et ark, hvorpå der står, hvorledes de 

kan løse en given opgave. Denne opgave skal de sætte 

sig ind i og derefter kunne hjælpe deres kammerater 

når de kommer og spørger om hjælp. Min rolle som 

lærer er iagttagende og laissez faire. De kan ikke gå til 

mig og spørge om hjælp, men skal henvende sig til 

den gruppe der har svaret. Tanken er, at hver gruppe 

besidder en ekspertviden, som de skal formidle videre 

på bedst mulige måde. 

Eleverne går i gang med opgaverne, men rækker hur-

tigt armen i vejret efter hjælp hos mig som lærer. Jeg 

spørger gruppe A om de har søgt efter hjælp og har 

kunnet genkende figuren. De kan godt genkende figuren, men kan ikke sætte det matematiske fagord på. 

Der er tale om en figur sat sammen af en keglestub og en halvkugle. Dernæst spørger jeg til, om de har 

Fremgangsmåde: 

1. Hvad handler opgaven om? 

2. Overstreg de ord der handler om 

matematik. 

3. Se i formelsamling og derefter på 

nettet efter hjælp dertil.  

4. Lav en skitse, hvis det er en figur. 

5. Beregn opgaven. 

6. Vurder på, om resultatet virker  

rigtigt. 
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fundet hjælpen hos kammeraterne i klassen. De svarer nej til begge ting. Jeg forlader dem igen og iagttager. 

Gruppe A udviser frustration over ikke at kunne få hjælp. De forsøger efter kort tid igen at hente hjælp hos 

læreren. Denne gang har de søgt efter hjælp i formelsamlingen, men er i tvivl om fremgangsmetoden. Jeg 

spørger igen ind til, hvor de kan finde hjælpen. De svarer: ”hos dig som lærer”. Jeg beder dem igen om, at 

finde den gruppe, hvor de kan finde hjælp til deres opgave. Eleverne virker modløse og irriteret over, ikke 

at kunne få hjælp. En fra gruppen rejser sig derefter og spørger efter hjælpen hos ”ekspertgruppen”.  Sam-

men drøfter de opgaven og finder de rigtige formler. Den forklarende gruppe bruger ikke fagord til at for-

klare, men hverdagssprog. Til sidst finder de sammen svar og eleven fra gruppe A vender retur og opgaven 

løses.  

I samme time, samme klasse er gruppe B i gang med opgaverne. De formår hurtigt at komme i gang med 

opgaverne, da en i gruppen formår at finde løsningen i formelsamlingen. Eleven får forklaret de andre sine 

tanker og de nikker anerkendende. Eleverne møder i tekstopgaven pludselig problemer ved ikke at kunne 

danne indre billeder af opgaven. De vælger to der går til gruppen, hvor de kan finde hjælp. Ekspertgruppen 

er ikke selv helt sikker på opgaven, men sammen finder de løsningen og gruppe B returnerer med det rig-

tige svar. Inden for 25 minutter har de løst 3 opgaver, hvoraf to er problemløsningsopgaver med tekst. Ele-

verne udviser glæde over at have løst opgaverne og modtager ros.  

Resten af timen forløber med, at grupperne hurtigt søger hjælpen hos ekspertgruppen og derefter forklarer 

det for de andre. Til tider snakkes der om andre ting end matematik, men eleverne har været nærværende i 

timen og opgaverne. 

Jeg vil i analysen benytte denne episodebeskrivelse til at understøtte analysen af problemformuleringen. 

Der tages udgangspunkt i en oplevet undervisningssituation, som er relevant at undersøge i forhold til em-

net faglig læsning. 

Analyse 
Jeg ønsker i min analyse at bruge de gennemgåede teorier i analysen og bruge dem til at reflektere og vur-

dere empirien.  

Jeg vil analysere i tre trin. Først analyseres undervisningsplanen i forhold til mål, indhold og tankerne bag 

denne. Dernæst analyseres undervisningssituationen som er beskrevet i empirien. Som det sidste kigges på 

nogle elevresultater fra en problemløsningsopgave som de fik udleveret sidst i undervisningsforløbet, som 

bl.a. blev brugt til at kigge på, om eleverne havde fået større motivation og forsøgt at søge hjælpen i ma-

tematik. Som understøttelse til analysen inddrages ligeledes artikler og udvalgt forskning vedrørende god 

undervisning. 

Jeg ønsker at starte med at reflektere og analysere den opstillede undervisningsplan for perioden23. Den 

opstillede undervisningsplan er udarbejdet på baggrund af SMTTE-modellen. Her ønskes en redegørelse for 

sammenhæng, mål, tiltag, tegn og evaluering på undervisningen. Ud fra målene er der søgt at skabe en 

undervisning, som kan inddrage faglig læsning ud fra både skolens mål, fælles mål fra undervisningsmini-

steriet, samt mine mål som underviser. En af de store udfordringer ved at undervise på en efterskole er at 

                                                           

23
 Se undervisningsplan i bilag 3. 
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kunne skabe sig en identitet som lærer, som eleverne hurtigt kan forholde sig til. Når elverne kommer fra 

forskellige områder i landet, så kommer de også med hver sin kultur. Målet er, at man som faglærer på en 

efterskole formår at samle sin undervisning og derved skabe en undervisning, som kan skabe en dialektik 

mellem det der er målet i faghæftet for matematik og det potentiale eleverne besidder. I den forbindelse er 

det interessant at betragte Wolfgang Klafkis tanker i forhold til at kunne skabe en meningsgivende under-

visning. Derfor inddrages der også mange hverdagsting i undervisningen. Her tænkes på timer, hvor fysiske 

ting inddrages i forsøget på at skabe visuelle billeder for eleverne til at kunne beskrive forskellen på rum-

fang og areal. For mange af eleverne var det svært at kunne gennemskue, hvornår de skulle bruge m2 og 

m3. Det lille 2 og 3-tal kan have en stor betydning for resultatet af en opgave.  

Undervisningsplanen er delt op i uger, hvorunder der er opstillede mål. Ugens mål skaber rammerne for 

undervisningen og er således pejlemærker for, hvad der kan fyldes ind i de pågældende timer. Ud for hver 

time er opskrevet det udvalgte undervisningsmateriale, om der er noget specielt der skal medbringes til 

timen og om der er lektier til timen. Strukturen på ugerne er valgt ud fra en tanke om, at skabe klarhed for 

læreren over, hvad målene er for de pågældende uger. En årsplan er med til at sætte de overordnede 

rammer indenfor faghæftets mål. Ugeplanen er med til at være dokumentation for, hvad klassen har gen-

nemgået i de pågældende uger. Samtidig er det med til at skabe en indholdsmæssig klarhed over, hvad der 

skal ske i timerne. Det er med til at skabe struktur for eleverne når de også inddrages i dette. Ifølge interna-

tionale undersøgelser, så er en klar strukturering med til at skabe god undervisning24. I præsentationen af 

forløbet for areal og rumfang er indlagt en præsentation, hvori målene er opstillet for eleverne, så de ved, 

hvad de kan forvente. En overvejelse, som er bl.a. er valgt på baggrund af undersøgelsen, men samtidig for 

at skabe elevernes tillid og overbevisning om, at eleverne ved, hvad de kan forvente af matematiktimerne. 

 Med den forudgående viden om klassens niveau, som kan svinge fra 4.-8. klasse, så har tanken bag under-

visningsplanen været, at den skulle kunne rumme forskellige undervisningsformer. Der er inddraget almin-

delig klasserumsundervisning via tavle, løsningsstrategier, cooperative læringsstrukturer, projektopgaver og 

afleveringsopgaver. Tavleundervisning bærer hovedparten af tiden, da det er noget eleverne kan forholde 

sig til, uanset hvor de kommer fra i landet. På forhånd er det dog forventet, at eleverne ikke har så gode 

erfaringer med denne type af undervisning, da de ofte ikke har fået fortalt tingene tydeligt nok, da lærerne 

har haft svært ved at undervisningsdifferentiere. Metoden vælges med basis i, at niveauet er mere ligeligt, 

og derved kan de, såfremt de følger med, måske få nogle guldkorn med fra tavlen.  

Jeg har ovenfor beskrevet visse af tiltagene i undervisningen. Et vigtigt tiltag er at inddrage hjælpemidler. 

Det beskrives i SMTTE-modellen under tiltag, at der vil blive inddraget IT og formelsamlinger. Hjælpemidler 

kan også være fysiske ting som fx centicubes, der kan være med til at gøre en matematikopgave virkelig-

hedsnær og ”levende”. Fokus gennem dette forløb er dog, at give eleverne en træning i, at vide, hvor de 

kan finde hjælp. Når eleverne møder op til terminsprøver og afgangsprøver, så er de alene og har således 

ingen at søge hjælp hos. Derfor trænes der i at kunne bruge hjælpemidlerne aktivt i undervisningen. Et 

eksempel brugt ofte i undervisningen har været at spørge eleverne, hvem de søger hjælp hos, når deres 

scooter ikke virker. Så spørger de mekanikeren. Hvis mekanikeren har fri? Så spørger de far. Hvis far ikke er 

der, så søger de selv hjælpen fx på nettet eller i en bog. Det samme sker i matematik. Når der ikke er en 

lærer til at hjælpe, så må de klare sig selv med de hjælpemidler eleverne er stillet til rådighed i matematik-
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 (Meyer, 2010) s. 24. 
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undervisningen. Derfor inddrages hjælpemidlerne i undervisningen som en naturlig del, og der ydes ikke 

hjælp, før de selv har søgt løsning på problemet.  

Hjælpemiddelskompetencen er en af de kompetencer der nævnes i KOM-rapporten. Det at kunne omgås 

sprog og redskaber i matematik er med til at understøtte elevernes udvikling i undervisningen. Samtidig kan 

det være med til at højne og udvikle elevernes forståelse for fagbegreber. Når en elev føler sig usikker på 

hvad fagordet areal betyder, så kan man bl.a. bruge sin formelsamling til at søge hjælp. Derved benytter 

man et kendt redskab til at søge svar. Herefter kan man skabe nye repræsentationer af et opstillet problem 

og derved aflure, hvorledes arealet beregnes. Herved kan areal overgå fra 2. til 1. ordenssprog i den hen-

seende, at de ved, at areal udtrykker et givent områdes størrelse.  

I forhold til undervisningsplanen udtrykkes faglig læsning ikke direkte i planen ved ord. Den beskrives kort i 

sammenhæng. I forhold til de forskellige undervisningstimer, så fremtræder faglig læsning vha. løsnings-

strategier, som går igen flere steder. Fx i uge 43, 47 og 48. Løsningsstrategierne omtales i forhold til faglig 

læsning som fremgangsmetoder i forhold til at kunne afkode en læst tekst. Faglærerne har et ansvar for at 

give råd og vejledning til, hvordan eleverne kan tyde og tolke en given opgave. Matematikopgaver er oftest 

tekstbaseret, og for at eleven opnår en læseforståelse af opgaven, så skal de bl.a. kunne afkode opgavens 

indhold. Skal elever kunne afkode en opgave, så afhænger det også i høj grad af, hvorvidt de er i stand til at 

kunne møde opgaven med en forståelse for de begreber, der bruges i opgaven. Matematikopgaver benyt-

ter sig ofte af imperativer og småord som er med til at vanskeliggøre læsningen og afkodningen af opgaven. 

Derved kan det være svært for eleverne at finde deres tidligere viden frem. Elisabeth Arnbak taler om hu-

kommelsesprocesser. Hvis ikke eleven tidligere er stødt på begrebet rent matematisk, eller ikke formår at 

indkredse begrebet og undersøge denne, så vil opgaven være uløst. Den nye viden skal konstrueres gen-

nem hensigtsmæssige læreprocesser, hvor eleven kan tilegne sig ny viden. Den læste tekst skal således 

opdeles. Et eksempel på en matematikopgave kunne lyde: 

”For at kunne opbevare sine spil fremstiller bo en kasse. For at kunne være i skabet skal den have følgende 
mål. Længde 56 cm, bredde 35 cm og højde 28 cm. 
Udregn kassens rumfang.” 
 

Der er flere ord i en opgave som denne, der kan volde problemer i opgaveløsningen. De fleste elever ved 

hvad en kasse er, men hvordan de beregner rumfanget kan de ikke svare på umiddelbart. Det er ikke blevet 

en automatiseret viden hos dem, hvad rumfang dækker over. Derfor fremtræder rumfang som 2. ordens-

sprog i elevens verden. Eleverne ved, at når man skal finde et givent områdes størrelse, så er det areal eller 

rumfang. Men fagordet er ikke forankret stærkt nok i deres bevidsthed til, at de ved hvornår de beregner 

hvilket. Derfor arbejdes der bl.a. med løsningsstrategier, der er med til at opbryde teksten i små dele og 

udpege matematikordene. På den måde kan eleven finde frem til et sted at søge efter viden til at løse op-

gaven. Ved gentagne øvelser i dette kan eleven måske skabe en sikkerhed i, hvornår man har beregnet 

rumfang og hvornår man har beregnet et areal. 

Jeg har i det foregående gennemgået undervisningsplanen og analyseret på forskellige dele af denne. Un-

dervisningsplanen er et redskab for læreren til at skabe struktur på sin undervisning. Ved en plan over sit 

arbejde kan man som lærer hele tiden søge den røde tråd og skabe klarhed over, hvilke arbejdsområder 

man arbejder indenfor i forhold til et givent emne. Planen giver et indblik i de tanker læreren har gjort sig i 

forhold til at indarbejde og tilpasse fælles mål til den pågældende klasse. I analysen af planen er fokuseret 
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på udvalgte redskaber, og hvorledes lærerens tanker og overvejelser over forløbet fremkommer. Herved 

skabes basis for en refleksion over undervisningen tilvejebringes efter endt forløb.  

Analyse af undervisningssituation 
I empirien er beskrevet en undervisningssituation, hvor klassens undervisning er udformet ud fra principper 

omkring Cooperative Learning. Man søger i denne undervisningsform at bruge teamstrukturen til at give 

eleverne mulighed for samtale og refleksion til at kunne løse opstillede opgaver. Undervisningsstrukturen 

er valgt til timen for at give eleverne mulighed for sammen at reflektere over opstillede opgaver med sym-

boler og tekst. I forhold til en matematikfaglig svag klasse kan det være en ulempe at benytte denne type 

struktur, da man oftest danner teams med 4 personer. En faglig stærk, to mellemgode og en svag. I en fag-

ligt svag klasse er eleverne stadig på forskellige niveauer og derfor afprøves strukturen. En tanke bag den 

valgte undervisningsform er at variere i undervisningsmetoderne. Eleverne er sat i en situation, hvor lære-

ren vælger en rolle som normalt er uhensigtsmæssig. Undersøgelser i engelske klasser har vist, at en demo-

kratisk ledet klasse vil få et større læringsudbytte end en laissez faire ledet klasse. Når læreren ikke påtager 

sig et ansvar for andet end at svare på et stillet spørgsmål, så vil lærerens fremtræden få eleverne til at 

reagere med lav produktivitet. De vil fremtræde som frustrerede og uenige og til sidst være jeg-oriente-

ret25.   

Kigger man på den observerede adfærd i denne klasse, så opstår der hurtigt irritation i gruppe A. Lærerens 

fremtræden er ikke med til at understøtte elevernes mulighed for at lære. Læreren er ikke med til at bringe 

eleverne ud i deres zone for nærmeste udvikling. Man kan billedligt talt omtale situationen som værende at 

frembringe en større kløft end hvad der er hensigten. Eleverne søger derfor tilbage og opnår ikke ny læring. 

Lærerens har bevidst valgt en laissez faire rolle for at observere elevernes adfærd i timen. Gruppen gen-

nemlæser opgaven, men forstår ikke dets formål. Der er begreber i teksten som eleverne ikke kan tyde og 

det er nye ord. Eleverne kan ikke koble teksten til et begrebsbillede i deres begrebsforståelse. Derved kan 

eleven ikke opnå en læseforståelse af opgaven, som kan bringe dem til veje mod en løsning af problemet.  

Timens mål er, at eleverne skal opdage de ressourcer der er skjult i klassen blandt kammeraterne. Ifølge 

Vygotsky, så sker læring i sociale miljøer. Enhver klasse er et undervisningsmiljø, hvori flere mennesker har 

muligheden for at interagere med hinanden. Når læreren opstiller situationer, hvor eleverne får lov at ar-

bejde i en social situation, så kan eleverne gennem udforskning skabe en læreproces. Eleverne skal benytte 

hinanden til at støtte op omkring deres læring. På den måde vil de kunne bevæge sig ind i deres ZNU. 

Eleverne har i klassen fået ansvar for en opgave hver, som de besidder en ekspertviden i. Denne ekspertvi-

den skal de kunne formidle videre. Udfordringen for de fleste elever kan bestå i, at den opskrevne løs-

ningsmetode ikke fremkommer direkte med et givent resultat26. Strategien fra læreren er, at eleverne er 

nødt til at sætte sig ind i opgaven for at kunne forklare deres kammerater hvorledes opgaven løses. Hvor 

kan de finde hjælp? Hvor findes formler? Når eleverne interagerer med hinanden er udfordringen at kunne 

kommunikere vha. matematik. Herved fremkommer en træning i at kunne bruge sin kommunikationskom-

petence til at videregive relevant information. Eleverne benytter hverdagssprog til at forklare opgaven. Det 

kan ses som et udtryk for, at eleverne endnu ikke føler sig sikre på et givent begrebs betydning. Det er såle-

des stadig 2. ordenssprog og eleverne forsøger at bruge tidligere begrebsbilleder til at skabe et oversættel-

                                                           

25
 (Laursen, 2007)s. 225-226. 

26
 Se bilag 4. Her ses eksempel på en tekstopgave samt udleveret ekspertviden til den pågældende opgave. 
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sesled. De tolker opgaven og svarer på et niveau hvor de føler sig sikre i deres begrebsudtryk. De udtrykker 

sig som det aktive led der benytter billeder som det passive led kan modtage og omsætte til ny viden i ved-

kommendes begrebsbillede. Dernæst skal de bruge dette begrebsindtryk og forklaringen til at kunne overgå 

fra passivt led til aktiv led i deres egen gruppe. For når de kommer tilbage skal de igen kunne forklare grup-

pen, hvordan løsningen findes. Der opstår mange situationer hvor eleverne er tvunget til at kommunikere i 

og med matematik. Derved træner de et stort antal af deres matematiske kompetencer.  

I forhold til faglig læsning, så er formålet også, at eleverne skal udvikle og træne deres matematiske kom-

petencer. Udfordringen i faglig læsning ligger i den måde opgaven er formuleret. En matematikopgave er 

ledsaget af tekst som omkredser opgaven og nogle gange skjuler opgavens formål, og hvilke strategier, der 

skal benyttes til løsningen. Afkodningen er vigtig og derfor trænes elevernes læseproces i matematik gen-

nem problemløsningsopgaver. Eleverne benytter gennem undervisningsstrukturen hinanden som lærepro-

ces idet hjælpen findes her.  

Gruppe B har haft en person i gruppen som har opdaget potentialet i hjælpemidler og hos sine medstude-

rende. Vedkommende påtager sig et ansvar for at sikre sig en læreproces og inddrager de andre i denne. 

Herved kan alle i gruppen sikre sig en udvikling. Eleven kan ikke sikre alles forståelse af opgaven, såfremt 

enkelte i gruppen melder sig ud af fællesskabet. Eleven der finder løsningerne kan være med til at være 

inspirator for de andre til at yde en indsats for at sikre sig ny viden og søge den. Gennem relevante under-

søgelser og hjælp fra de andre, så kan de opnå anerkendelse fra læreren og derved få en succes i undervis-

ningen. Elevernes motivation i matematik handler også om succesoplevelserne. De stærke i klassen har 

tidligere været svage eller ikke fået indløst det potentiale de har besiddet. Det er der blevet plads til i den-

ne klasse. Her er et socialt miljø hvor de kan byde ind med ny viden til de andre. Herved opstår en succes og 

øget motivation til at yde en ekstra indsats. Eleven kan derved indfri noget af det læringspotentiale ved-

kommende besidder.   

Ud fra observationerne er det svært at afkode, om eleverne har en egentlig forståelse for begreberne. Ele-

vens forforståelse er nødvendigvis ikke særlig stor, men en evne til at afkode opgaven kan være med til at 

sikre at læseforståelsen sikres. Strategien fra eleverne kan vise, at de har taget den opskrevne fremgangs-

måde i boksen fra empirien frem og derved sikret en løsning af opgaven. 

Jeg har i det foregående analyseret undervisningssituationen, hvor der er benyttet cooperative learning 

som undervisningsstruktur. Der er blevet analyseret på de to gruppers reaktion på opgaverne og strukturen 

på undervisningen. Lærerens rolle giver forskelligt resultat ved grupperne i klassen, og der er tales i analy-

sen om at benytte elevernes potentiale hos hinanden, således at de er med til at bruge deres klassekamme-

rater som sparringspartner og oversættelsesled i forhold til begreber og fremgangsmetoder. Der tales lige-

ledes om, at en succesfyldt løsning af opgaverne ikke nødvendigvis beviser, at eleverne har fuldt forstået 

opgaverne og sikret læseforståelse, men at de har været i stand til at kompensere for manglende elemen-

ter i læseforståelsen gennem en velvalgt strategi. 

Problemløsningsopgave 
Som afslutning på forløbet blev der udleveret en problemløsningsopgave. Denne blev fulgt op af en spørge-

skemaundersøgelse, hvor der fokuseres på udvalgte svar. 

Ifølge undervisningsplanen optræder problemløsning og tekstbaserede opgaver ultimativt i folkeskolens 

afgangsprøve. Her er en 3 eller 4 timers prøve alt efter om det er 9. eller 10. klasse. I slutningen af forløbet 
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er der udformet timer, som har til formål at give eleverne kompetencer og metoder til at løse problemløs-

ningsopgaver. Der står i uge 48 i ugens formål, at eleverne skal ”arbejde med problemløsning i en proces, 

der bygger på dialog og på elevernes forskellige forudsætninger og potentialer27” (repræsentationskompe-

tencen). Der er bl.a. arbejdet med opsætning af problemløsningsopgaver til aflevering i Excel, og hvordan 

man gør en opgaveløsning overskuelig. Når eleverne møder problemløsning, så er faglig læsning i høj grad 

en aktiv del af opgaveløsningen. Michael Wahl Andersen (MWA) udtrykker, at faglig læsning er den nye 

regnemaskine. Således viser undersøgelser, at fx læsesvage elever klarer sig bedre når de løser færdigheds-

regning end problemløsning28. En undersøgelse der også kan bekræftes ved den pågældende klasse der er 

undervist i. Ved en terminsprøve er der således opnået et snit på 2,2 i færdighedsprøven, mens der i pro-

blemløsningsopgaven er opnået et snit på 1,329. Ifølge MWA skal læreren have fokus på faglig læsning i sin 

undervisning. Når eleverne har afkodet en matematikopgaves ord, så kan vedkommende begynde at løse 

opgaven. En strategi er nødvendig for at kunne skille opgaven ad, hvorefter hjælpen kan findes i fx formel-

samlingen. Når der er så markant forskel på karaktererne, må det betyde, at ordene maskerer opgavens 

reelle indhold, og de kan således ikke finde opgavens regnestykke. Teksten der indtræder i 4. klasse volder 

altså eleverne store problemer. Eleverne er ikke nødvendigvis dårlige til matematik, men har svært ved at 

knække koden i forhold til at læse og forstå fagordene. 

I klassen blev der udleveret en afleveringsprøve. En del af klassen afleverede ikke denne prøve tilbage, men 

de der kom, var med flotte resultater30. Alle karakterer helt op til 12 blev afgivet. Snittet blev på 3, trukket 

ned af de mange opgaver, der ikke blev afleveret. Når eleverne har klaret sig så markant bedre til denne 

opgave i forhold til terminsprøven må eleverne have fået hjælp. Især elever der har fået topkarakter virker 

til at have fået stor hjælp. Kigger man på bilag 6 så ser man eksempler på to elever der har fået lavet en fin 

og let overskuelig opstilling. Opgaverne er løst med sikkerhed hos især pigen. Det er et udtryk for, at hun er 

pligtopfyldende og gerne vil lave sine opgaver bedst muligt. At hun har søgt hjælpen er igen ikke et udtryk 

for, at hun har forstået opgaverne og kunne tyde dem selv. Således kan man som lærer ikke vide sig sikker 

på, om hun har opnået en læseforståelse. Det vigtige for hende har været at få lavet opgaverne og har der-

for søgt hjælp hos personer, der kunne løse opgaverne sammen med hende. Derved har hun udnyttet den 

viden hun ved andre besidder. At hun formår at finde folk omkring sig der kan hjælpe udviser en evne til at 

kunne søge hjælpen og bruge kompetencer fra andre. Problematikken for hende vil optræde i eksa-

menssituationen, hvor hun sidder alene. Derfor opfordres hun også i opgaven til at prøve selv næste gang 

for at få et mere realistisk billede af, hvor hun befinder sig rent fagligt.  

Ser man på Kaspers opgave, så virker den umiddelbart til at være lavet selv. Der optræder fejl undervejs 

som fx en afstandsberegning der er gået galt. Han har ikke afluret metoden til at omregne i længdeenheder 

og begår derfor en markant fejlberegning. Han har således ikke reflekteret over resultatet og mangler der-

for et af steppene i forhold til den fremlagte løsningsstrategi i klassen. Kasper giver i opgave 4 og 5 udtryk 

for, at han ikke har forstået opgaverne. Det skyldes bl.a. en, for ham, umulig opgave i at aflæse mellem to 

grafer. Printet her var i sort/hvid, og derfor kunne han ikke skelne og gav derfor op i opgaven. I opgave 5 

har han ikke lavet nogen opgaver. Denne omhandlede ligninger. Her har han ikke kunne finde oversættel-

                                                           

27
 Se bilag 3. Citat (Undervisningsministeriet, Fælles Mål 2009 - matematik, 2009)s. 4.  

28
 http://www.folkeskolen.dk/67737/faglig-laesning-er-den-nye-regnemaskine. 

29
 Resultat indhentet fra Himmerlands Ungdomsskole. Karakterer ikke offentliggjort og derfor ikke inddraget i bilag. 

30
 Se bilag 7. 
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sesled i forhold til omdanne 2. ordenssprog til et relevant og nærværende 1. ordenssprog. Han har ikke 

kunne danne sig mentale billeder af opgavens indhold, hvilket har besværliggjort afkodningen af opgaven.  

De to opgaver er udvalgte eksempler på to opgaver, som udviser forskellige metoder til at angribe en pro-

blemløsningsopgave som afleveringsopgave. De har angrebet den forskelligt og opnår derfor forskellige 

resultater, hvor især Kaspers er mere realistisk i forhold til hans faglige niveau. Der ligger også en forudgå-

ende viden om hans niveau rent fagligt når man oplever ham i undervisningen til dagligt.  

Jeg har her kort analyseret på problemløsningsopgaver i klassen. Faglig læsning optræder i høj grad i denne 

opgavetype, og derfor kigges der på to opgaver som kan give et billede af, hvordan eleverne har tacklet 

denne udfordring, hvor de har mulighed for at modtage hjælp.  

Evaluering 
Den sidste ting der kort inddrages er evalueringsskemaerne. Målet med denne er at se på, hvorledes ele-

verne har ændret nogle vaner i forhold til at være medansvarlige for egen læring. Et af målene med perio-

den, som det også ses i undervisningsplanen, var at eleverne skulle træne sig i at benytte hjælpemidler og 

kunne kommunikere om og med matematik. I bilag 4 er vedlagt resultat af udvalgte spørgsmål fra spørge-

skemaet. Her er spørgsmål 6 og 7 relevante i forhold til undersøgelsen. Der er sket en udvikling i rækkeføl-

gen eleven søger hjælpen. I forhold til tidligere søger langt flere i formelsamlingen. Et afgørende skred i 

forhold til, at eleverne trænes og bevidstgøres om de hjælpemidler de har til rådighed i matematiktimerne. 

Tidligere var det kun 2 der søgte her, mens det efter endt forløb med læs og forstå er blevet 10, der søger 

her.  

Kigger man på spørgsmål 3 omkring læring i matematik, så ser man, at eleverne giver udtryk for at lære 

bedst når de får forklaringer alene. I undervisningsplanen er tavleundervisning inddraget som undervis-

ningsform, men eleverne fortæller i undersøgelsen, at de ikke lærer optimalt ved denne undervisningsform. 

En udfordring ved dette er, at det ikke er nemt at nå rundt til hver enkelt elev i en klasse på 20 elever og 

give forklaringer alene. Svarene kan være et udtryk for, at de tidligere har haft dårlige erfaringer i at lære 

ved denne undervisningsform og derfor hurtigere opgiver at følge med. Nettet og Facebook trækker mere. 

Ved individuelle forklaringer føle eleverne måske også større tryghed idet de fornemmer nærvær fra lære-

ren, som sætter sig foran dem og hjælper med opgaven. Læreren skal være med til at understøtte den læ-

ring som eleverne reelt set gerne vil opnå. De bruger læreren til at træde ud i ZNU. Læreren er derved med 

til at skabe en bro mellem begrebet og opgavens løsning.  

Jeg har kort gennemgået svar fra evalueringen. Disse svar vil blive inddraget i konklusion og perspektivering 

og uddybes derfor ikke yderligere i analysen. Der er analyseret på elevernes svar i forhold til, hvilke situati-

oner de lærer bedst i. Ligeledes er der kigget på elevernes fremgangsmåde i forhold til at søge hjælp. Her er 

der sket et skred for mange, som vælger at inddrage formelsamlingen langt oftere. 

Jeg har i analysen valgt at analysere på forskellige aspekter af min praktikperiode. Målet er, at undersøge, 

hvorledes sammenhængen mellem undervisningsplan, undervisningssituationer og afleverede produkter 

afspejler den udvikling eleverne gennemgår. Opnår eleverne den forventede læring og kan forløbet give et 

fingerpeg om, hvorledes faglig læsning kan inddrages til at give eleverne redskaber og strategier til at løse 

opgaver. Analysen danner grundlag for konklusionen. 
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Konklusion 
Ser man på analysen, så kigger den på et bredt spekter af lærergerningens opgaver. Der analyseres på den 

opstillede undervisningsplan, der analyseres på en given undervisningssituation og slutteligt analyseres der 

på en evaluering og en afleveringsopgave. Målet med dette har været at belyse problemformuleringen på 

en måde, som inddrager forskellige områder, hvor læreren kan reflektere på egen praksis. På baggrund af 

analysen søges der i denne konklusion at svare på problemformuleringen. 

Faglig læsning er et forholdsvis nyt begreb som der er blevet sat fokus på fra forskellige institutioner, der 

har med folkeskolen at gøre. Der ligger en stor udfordring i at inddrage faglig læsning som en integreret del 

af fagene. Udfordringen består i, at det ikke er ens for de forskellige fag, hvor stor betydning forskellige ord 

skal pålægges. Fx er imperativer i matematik yderst vigtige i forhold til at forstå en opgave. Der er fx stor 

forskel på opgaveløsningen om der står ”vis” eller ”bevis”. Derfor er det relevant, at man som faglærer alle-

rede i sin planlægning af en undervisningsperiode inddrager elementer af faglig læsning. Faglig læsning er 

ikke et universalmiddel, som løser alle problemer for matematikfagligt svage elever. En undervisning skal 

rumme metodemangfoldighed og præges af et undervisningsmiljø, hvori eleverne oplever en klar struktur i 

undervisningen. Derved bibringes et socialt miljø og en ramme, hvori eleverne får større mulighed for at 

udvikle deres kompetencer i forhold til matematik.  

I analysen er der kigget på om faglig læsning kan højne elevernes begrebsforståelse. Kigger man på det 

umiddelbart, så kan det ikke direkte. Faglig læsning er en teknik og metode til at skabe en forståelse af en 

given opgave. Eleverne skal kunne afkode teksten og derudfra kunne sætte fokus på, hvilke begreber der 

arbejdes med. Når eleverne kan udpejle begreberne i opgaverne, så vil de opnå en større viden om, hvilken 

viden de skal søge og gennem opgaverne sikre en udvikling af deres begrebsforståelse. Faglig læsning hand-

ler i høj grad om, at eleverne skal tilegne sig viden gennem forskellige processer. Det er gennem strategier 

og handlinger eleverne skal tyde og afkode en given teksts indhold. Hvis man vil højne elevernes begrebs-

forståelse skal der inddrages hverdagsmatematik. En elev skal kunne skabe et indre billede af en given op-

gave. Såfremt dette ikke sker umiddelbart kan man arbejde med at gøre opgaverne fysiske. Derved skabes 

et oversættelsesled til at tyde opgaven. Når eleven udviser sikkerhed i dette så vil begrebet overgå fra 2. 

ordenssprog til 1. ordenssprog.  

Når man arbejder med fagligt svage elever, så kan der være flere årsager til, at de befinder sig på holdet. 

Det kan være læsevanskeligheder, det kan være manglende motivation og indlevelse i faget, det kan sågar 

være mange nederlag og mangel på succeser. I forhold til arbejdet med faglig læsning hos eleverne, så har 

gentagelser været en vigtig del af læreprocessen. Når man gentager en øvelse eller remse, så vil den til sidst 

sætte sig mentalt og således indgå som et relevant redskab i forhold til opgaveløsning. Når fagligt svage 

elever skal løse en matematikopgave, og ikke tidligere har arbejdet med læs og forstå i matematik, så 

mangler de i 9. klasse pludselig 5-6 års erfaring og træning i denne kompetence. Derfor sættes der et øget 

fokus i undervisningen på hjælpemidler. Der findes mange digitale hjælpemidler, som kan benyttes i opga-

veløsningen. Når man benytter hjælpemidler som fx en formelsamling, så trænes eleverne også i at over-

føre et givent eksempel til deres aktuelle opgave. De skal tilpasse tal og formler til deres opgave og derved 

arbejder eleverne implicit med begreber og formler i forhold til opgaveløsningen.  

Strategien i at finde de relevante ord der er vigtige i forhold til matematikopgaven er i høj grad præget af 

faglig læsning. Ordets betydning har signifikant betydning for opgaveløsningen. Derfor skal arbejdet med 

faglig læsning ses som en mulighed for at træne og udvikle elevernes evne til at tilvejebringe en større grad 
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af forståelse for forskellige fagbegreber i matematik. Som Michael Wahl Andersen påpeger i sin artikel, så 

er faglig læsning blevet et redskab i matematik, som er nødvendigt i forhold til at kunne udvikle sine mate-

matiske kompetencer. 

Når elever skal lære nye læseteknikker i et fag, så er det vigtigt, at der ikke sættes for store krav til, at ele-

verne skal sætte sig ind i ny viden. Derfor blev der bevidst arbejdet med areal og rumfang, som eleverne 

tidligere er stødt på. Hvis ikke eleverne føler at niveauet er passende, så vil mange reagere med passivt 

kropssprog og melde sig ud af undervisningen. Et scenarie man ikke ønsker på et hold, hvor de i forvejen 

har lidt mange nederlag. Spørgeskemaet er også med til at gøre eleverne bevidst om egen læring. Ved at 

besvare skemaet kan de vurdere, om de har fået ny viden, om de har ændret deres løsningsmetoder, og om 

de har fået nogle nye redskaber, som de aktivt kan benytte. I forhold til den netop overståede termins-

prøve, så har eleverne stadig lang vej. Et gennemsnitligt resultat på 1,3 er under grænsen for bestået. Der-

for er der stadig mange forhindringer på vejen i forhold til at kunne afkode problemløsningsopgaver.  

Jeg har gennem forløbet opdaget, at der er et potentiale i faglig læsning. Faglig læsning er ikke alene med 

til at sikre elevers begrebsdannelse og begrebsforståelse. Der skal varieres i undervisningsmetoder og ele-

verne skal inddrages i egen læring. Det skal ske et i socialt miljø, hvor man mærker, at vi er fælles om at 

løfte den opgave der er i at blive bedre til at afkode matematikopgaver. Elevernes reaktion på en laissez 

faire lærerrolle er et udtryk for, at de ikke for ofte skal udsættes for denne fremtoning. Undervisningssitua-

tionen havde til formål at vise eleverne, hvilket potentiale de forskellige individer i klassen besidder, og at 

det er okay at spørge ind til andre og sammen finde vej til en fælles løsning. Man kan arbejde med forskel-

lige undervisningssituationer, hvori der skabes en dialektik mellem et potentiale i eleven og den kultur ved-

kommende bibringer til undervisningen. Når eleverne opnår en erfaring i, at vi kan hente hjælp hos klasse-

kammeraterne, så vil det faglige i en indbyrdes dialektik åbne op for et eksempel, der sikrer læring. Det sker 

ikke nødvendigvis hver gang, men potentialet er til stede i undervisningen.  

Gennem analysen og det gennemførte undervisningsforløb er der fremkommet en viden om, at faglig læs-

ning kan være med til at udvikle eleverne. I arbejdet med faglig læsning er det blevet indlagt implicit og 

eksplicit i undervisningen for at træne elevernes matematiske kompetencer. I faghæftet beskrives disse 

kompetencer som et redskab til at kunne anvende matematikken i forbindelse med matematiske problem-

stillinger som eleverne møder i deres hverdagsliv. Derfor er det vigtigt, at man som faglærer hjælper ele-

verne til at tyde opgave og bryde denne op i bidder, så de gøres bevidst om, hvad en opgave handler om, 

og hvor man eventuelt kan søge en hjælp. Gennem denne opdeling vil eleverne ikke opnå en større be-

grebsforståelse, men de vil have banet vejen for at indløse et potentielt læringsudbytte ved at have ind-

skrænket en opgave til få matematiske begreber. 

Perspektivering 
Når man arbejder på en efterskole er der ofte mange afbræk i undervisningen. Elever kan være fraværende 

pga. køkkenarbejde, anderledes uger mm.. Derved besværliggøres muligheden for at lave forløb, hvor ele-

verne med korte mellemrum arbejder aktivt med at afkode og læse og løse matematikopgaver. Det at løse 

opgaver er en konstant træning som eleverne øver sig i gennem hele deres skolegang. Faglig læsning indfø-

res i matematik i 4. klasse, hvor de overgår fra opgavebøger til bøger, som skal genbruges gennem flere år. 

Teksten er svær at tyde, og hvor man tidligere arbejdede med symboler og brugte dem til at skabe over-
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sættelsesled i forhold til fx at tælle, trække fra osv., så møder eleverne tekst. Samtidig overgår arbejdsfor-

men i flere matematikbøger til at være mere projektorienteriet. Eleverne skal således oftere påtage sig 

ansvaret for egen læring gennem projektforløb.  

For at sikre elevernes forståelse af matematikopgaver bør der fokuseres på faglig læsning i en tidlig alder, 

så de får mulighed for at udvikle deres læringspotentiale. Såfremt det ikke sker i en konstant vekselvirkning 

op gennem skolealderen, så opnår man elever som de jeg har oplevet i en praktikperiode. Elever der er 

blevet trætte af matematik og har mistet lysten til at prøve og forstå logikken og systematikken i faget. Når 

eleverne først møder et konkret arbejde med faglig læsning i 9.-10. klasse på en efterskole, så er det vigtigt, 

at de hurtigt introduceres for denne arbejdsmetode og finder deres løsningsstrategi. En elev kan rykke sig 

meget på et enkelt år med de rette målsætninger for vedkommende. Derfor kan det være en problematik 

hvis ikke eleverne møder matematik hver uge på skolen. De mange afbræk i den frie skoleform, som en 

efterskole har, er et bevidst valg som har til opgave at udvikle eleverne til hele mennesker. Hvis den men-

neskelige udvikling kan medføre en højere selvtillid og arbejdsmoral, så vil eleverne have alle muligheder 

for at udvikle sig fagligt. Opgaven for os som faglærer er, at kunne skabe miljøer, hvor eleverne er bevidste 

om egne strategier og ikke løser opgaver gennem autopilot. Lise Rye Ejersbo taler om, at elever ikke kun 

løser opgaver gennem færdigheder og forståelser31. Det sker også gennem automatik, hvor eleverne ikke er 

løser en reelt stillet opgave, men blot beregner gennem de taloplysninger vedkommende får fra opgaven. 

En hurtig afkodning kan være med til at give forkerte svar i opgaven. Eleven er ikke bevidst om sin løsning. 

Man søger et system, hvor eleven hele tiden er refleksiv omkring egen løsning. Svarede jeg på det stillede 

spørgsmål, eller løste jeg bare de tal jeg så ved at gange? 

Der er et stort potentiale som skal indfries i matematik for mange elever og det kan bl.a. ske vha. faglig 

læsning gennem et bevidst arbejde med at afkode og tyde opgaven. Læseforståelsen skal derved være med 

til at skab begrebsdannelsen. 

 

 

 

 

Opgavens samlede tegnsætning:   72.181 tegn = 27,8 sider 

Samlet tegnsætning i bilag:   9.657 tegn = 3,7 sider.  

                                                           

31
 http://dkmat.dk/images/artikeldatabase/Matematik_2006_6_Naar_automatpiloten_tager_styringen.pdf. 
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Bilag 1 – Emnegodkendelse 
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Bilag 2 

Kompetenceblomsten 

Kompetenceblomsten som den er blevet udformet i KOM-rapporten. 
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Bilag 3 

Undervisningsplan MAT A (DO) 

Praktikforløbet i 9.-10. klasse på Himmerlands Ungdomsskole i matematik er beskrevet ud fra SMTTE-mo-

dellen. Her gennemgås mål for forløbet, evalueringsformer, tiltag og tegn mm. 

SMTTE-model 

Sammenhæng: 
I takt med et hastigt udviklende samfund stilles der større og større krav til elevernes evne til at handle 
selvstændigt. Eleverne skal udvikle, træne og have mulighed for at udforske faglige problemstillinger ved 
selv at udvælge løsningsstrategier, reflektere og derigennem udvikle sine kompetencer i et fag. 
I matematik er der sket en historisk udvikling fra opgaver der i gamle dage krævede hovedregning, til at 
opgaverne i højere grad er tekstbaseret. Fagsproget er rykket ind i matematikken og stiller krav til, at ele-
verne kan tolke fagsproget og derefter udvælge løsningsstrategier.  Med andre ord er faglig læsning rykket 
ind i alle fag i folkeskolen og mødes således dagligt fra 4. klasse, hvor bøgerne overgår til at være regneop-
gaver til tekstopgaver. Ultimativt ses faglig læsning i 9.-10. klasses afgangsprøven, hvor der afsluttes med 
en problemløsningsopgave. 
Det kan være svært for specielt de fagligt svage elever at klare denne overgang, og de mister derfor moti-
vation og tro på egne evner. Derfor er det vigtigt at give dem brugbare redskaber til at tackle og løse de 
opstillede opgaver på en god og tilfredsstillende måde. 

Mål: 
At eleverne har kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at 

- Danne, forstå og anvende forskellige repræsentationer af matematiske objekter, begreber, situationer eller 
problemer. (matematiske kompetencer) 

- Kende, vælge og anvende hjælpemidler i arbejdet med matematik, herunder it, og have indblik i deres mu-
ligheder og begrænsninger. (matematiske kompetencer) 

- Undersøge, beskrive og foretage beregninger i forbindelse med plane og rumlige figurer (matematiske emner) 
- Anvende faglige redskaber, begreber og kompetencer til løsningen af matematiske problemstillinger i forbin-

delse med dagligliv, samfundsliv og natur. (matematisk i anvendelse) 
- Læse faglige tekster og kommunikere om fagets emner. (matematiske arbejdsområder) 
- Arbejde med problemløsning i en proces, der bygger på dialog og på elevernes forskellige forudsætninger og 

potentialer. (matematiske arbejdsområder) 
- At give eleverne positive oplevelser i og gennem matematikken. 

 
Målene er primært taget fra faghæftet for matematik (UVM 2009), og bruges som grundlag for at gen-
nemføre et undervisningsforløb i faglig læsning i matematik. 

Tiltag: 
Til at give eleverne gode redskaber i forbindelse med matematikken vil der blive inddraget anderledes 
undervisningsformer. Der vil blive inddraget kooperative lærningsstrukturer, forskellige typer af opgaver, 
som kan veksle mellem at være basale regneopgaver med matematik gennem symboler, matematik med 
tekstindledning og åbne opgaver.  
Det forsøges også at inddrage lommefilm på mobilkamera, som et redskab til at give eleverne mulighed for 
at forklare matematikken gennem fagsprog. 
Der vil blive inddraget IT, formelsamlinger og realistisk matematik. Her tænkes, at matematikken ikke blot 
skal løses i bogen, men virkeliggøres gennem virkelige og håndgribelige opgaver eleverne kan se fysisk. 
Derfor inddrages det matematiske emne med plane og rummelige figurer.  
Herudover inddrages andre matematiske emner såsom ligninger og funktioner samt enkle beviser i mate-
matik. 

Tegn: 
Der videofilmes i undervisningen for at se på elevernes aktiveringsgrad. Ligeledes laves der summative 
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evalueringer undervejs på, hvor gode eleverne er til at udvikle strategier til løsning af opgaver. 
Der observeres og den dialogiske samtale bruges aktivt. 
Ligeledes observeres på elevernes lyst og humør i matematiktimerne. 

Evaluering: 
Som afslutning på forløbet opsamles vha. spørgeskemaer som hhv. veksler mellem spørgsmål, der vedrør 
min lærerprofession og på det netop overståede forløb. 
Ligeledes evalueres summativt gennem en afleveringsopgave, som udleveres midt i forløbet og afleveres 
til sidst. Her vil det fremgå om undervisningen har givet eleverne større evne til at problemløse matemati-
ske opgaver. 

 

Ugeplan Uge 43  Emne: Areal og rum-
fang 

 

Ugens mål - Introduktion til strategiløsning i matematik. 
- At lære elevernes niveau at kende. 
- Skabe klarhed og rammer og strukturer for klassen. 
- Faglige mål 
- Undersøge, beskrive og foretage beregninger i forbindelse med plane og rumlige figurer. 
- Danne, forstå og anvende forskellige repræsentationer af matematiske objekter, begreber, si-

tuationer eller problemer. (matematiske kompetencer) 

1. time (mandag) Oprydning efter DRAMA.   

2. time (tirsdag) Introduktion til det kommende forløb. 
- Mål  
- Forventninger  
- Arbejdsformer (teams) 

 Eksempler på opgaver og løsning.  

Powerpoint m. 
introduktion og 
opgaver  

 

3. time (fredag)  Start på areal og rumfang.  
Løsningsstrategier. Arbejde sammen to og to. 
Siden skannet ind til at sætte på skærm. 
S. 26-27 i Matematrix 9. 

  

 

Ugeplan Uge 44 Emne: Areal og rum-
fang 

 

Ugens mål - Kende, vælge og anvende hjælpemidler i arbejdet med matematik, herunder it, og have ind-
blik i deres muligheder og begrænsninger. (matematiske kompetencer) 

- Undersøge, beskrive og foretage beregninger i forbindelse med plane og rumlige figurer (ma-
tematiske emner) 

- Danne, forstå og anvende forskellige repræsentationer af matematiske objekter, begreber, si-
tuationer eller problemer. (matematiske kompetencer) 

1. time (mandag) Inddeling i teams.  
Definitioner på rumfang s. 28 
Undersøge hjælp på internet. 
Fysisk opgaver med ting de skal finde rumfang af. 

Matematrix 9 s. 28  

2. time (tirsdag) Øvelser s. 30 i matematrix.    

3. time (fredag)  s. 32-33 i matematrix.  
Arbejde i teams. Elever får udleveret ”ekspertviden” 
som de kan dele med de andre. Evt. et link til nettet, 
link til formelsamling eller en formel. 

Medbringe fysiske 
ting. 
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Ugeplan Uge 45  Emne: Projekt Iphone  
Ugens mål - Kende, vælge og anvende hjælpemidler i arbejdet med matematik, herunder it, og have ind-

blik i deres muligheder og begrænsninger. (matematiske kompetencer) 
- Undersøge, beskrive og foretage beregninger i forbindelse med plane og rumlige figurer (ma-

tematiske emner) 
- Anvende faglige redskaber, begreber og kompetencer til løsningen af matematiske problem-

stillinger i forbindelse med dagligliv, samfundsliv og natur. (matematisk i anvendelse) 
- At anvende mobiltelefon til dokumentation af projektarbejde og dets faser. 

1. time (mandag) Præsentation af Iphone 6. Arbejde i teams og udar-
bejde strategiplan for arbejdet. 

  

2. time (tirsdag) Projekt Iphone.   

3. time (fredag)  Projekt Iphone.   Udlevering af afleve-
ringsopgave 

 

Ugeplan Uge 47  Emne: Afleveringsop-
gaver 

 

Ugens mål - Læse faglige tekster og kommunikere om fagets emner. (matematiske arbejdsområder) 
- Arbejde med problemløsning i en proces, der bygger på dialog og på elevernes forskellige for-

udsætninger og potentialer. (matematiske arbejdsområder) 

1. time (mandag) Hvordan ser en god afleveringsopgave ud? 
Hvordan læser jeg opgaverne? 

 Aflevere beskrivelse af 
dimensioner på Ipho-

ne og overvejelser 

2. time (tirsdag) Afleveringsopgaver. 
Løsningsstrategier. At kunne skabe repræsentations-
former. 

Mobilabbonement 
At lave en tekstop-
gave. 
 

At finde sin egen 
strategi. 

3. time (fredag) Forlænget fri    

 

Ugeplan Uge 48  Emne: Afleveringsop-
gaver 

 

Ugens mål - Læse faglige tekster og kommunikere om fagets emner. (matematiske arbejdsområder) 
- Arbejde med problemløsning i en proces, der bygger på dialog og på elevernes forskellige for-

udsætninger og potentialer. (matematiske arbejdsområder) 

1. time (mandag) Afleveringsopgaver. 
Løsningsstrategier. At kunne skabe repræsentations-
former. 

(brobygning STX 10. 
kl) 

 

2. time (tirsdag) Intet fastlagt pt.   

3. time (fredag)  Afslutning og videointerviews.  
Aflevering af opgave. 
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Bilag 4 

Tekstopgave og vejledning 

Opgave 18 

Pia vil have et glas friskpresset appelsinsaft. Hun har 3 appelsiner, hver med en diameter på 7,5 cm. En frisk 

og moden appelsin består af ca. 63 % frugtsagt. Hvor meget saft kan Pia få? 

Opgave 18 - ekspertviden 

Opgaven går ud på at finde ud af, hvor meget saft hun får fra appelsinerne. 

Først laves en skitse over figuren. En appelsin ligner en kugle. Derfor findes rumfanget af en appelsin. Dia-

meteren er 7,5. Radius er det halve af diameteren. 

Rumfanget findes af kuglen/appelsinen: 

Rumfanget af en kugle:   
 

 
       

Resulatet ganges med 3 da vi har 3 appelsiner.  

Der benyttes procentregning til at finde 63 procent af rumfanget af de tre appelsiner. 

Find først en procent. 
   

   
                    

Gang herefter med 63. Du får et resultat i cm3. Omregn gerne til cl, dl eller l.  
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Bilag 5 

Evalueringssvar 

1. Jeg har opnået ny viden i de 6 uger. 

Helt enig (5) Enig (12) Ikke enig (2) Helt uenig  
 

2. Hvordan har undervisningens niveau været? 

Alt for svært Svært (7) Passende (13) For let (2) 
 

3. Hvornår lærer du bedst i matematik? 

Ved tavleundervisning 
(4) 

Når jeg selv får lov at 
fordybe mig (5) 

Ved anderledes uger  
                   (7) 

Når jeg får forklaringer 
alene (11) 

 

4. Har du fået nogle redskaber til at tackle matematikopgaver i fremtiden? 

Ja, gode redskaber (5) Ja, nogle. (12) Ikke rigtig. (2) Nej. 
 

5. Hvordan er det at være på en skole, hvor undervisningen er delt op i niveauer? 

Det er en af grundene 
til at jeg går her (14) 

Det er et ekstra plus (8) Det betyder ikke så me-
get for mig. (1) 

Det har ingen betydning. 

 

6. I hvilken rækkefølge spurgte/søgte du om hjælp i matematik FØR efterårsferien? (skriv tal under) 

Læreren (15) Min sidemakker (13) Formelsamlingen (2) Nettet (5) 
 

7. I hvilken rækkefølge spørger/søger du først om hjælp i matematik nu? (skriv tal under) 

Læreren (12) Min sidemakker (9) Formelsamlingen (10) Nettet (9) 
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Bilag 6 

Elevprodukter Tanja & Kasper 
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Karakterark til opgaveaflevering 
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