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Indledning 
I forbindelse med mit arbejde omkring dette studium til matematikvejleder har jeg været igennem flere for-

skellige fagdidaktiske facetter af matematikfaget. Det som her mod slutningen bliver tydeligt for mig er, at i 

alle disse lag og processer i forbindelse med undervisningen ligger faglig læsning i faget. Det bliver klart for 

mig, at vi er nødt til implicit eller eksplicit at have faglig læsning med i vores overvejelser og planlægning hele 

vejen.  

Faglig læsning er et relativt nyt begreb i undervisningen, men er ved nærmere eftertanke en meget naturlig 

forlængelse af den udvikling matematikfaget i øvrigt har gennemgået de sidste ca. 10 år, hvor de kontekst-

baserede scenarier er blevet en større del af undervisningsmidlerne og hvor kompetencerne har fået endnu 

større betydning end tidligere. 

Jeg har derfor valgt i denne afsluttende opgave, at arbejde ud fra følgende 

Problemformulering 
Hvorfor og hvordan har faglig læsning fået den position, som det har, på en relativ kort årrække? 

Hvordan forholder lærebogssystemerne, som vi ved har en særlig betydning i matematikfaget, sig 

til faglig læsning? Og på hvilken måde kan matematikvejlederen bidrage med at skabe en positiv 

udvikling omkring faglig læsning i faget matematik?  

Der er ifølge min overbevisning mange rigtig spændende aspekter i disse spørgsmål. Dels er der hele det po-

litiske spil omkring, hvad det er, der for alvor fordrer forandringerne i målsætningerne for faget og dermed 

det krydsfelt vi som lærere og vejledere skal agere i. Derudover er der hele det teoretiske felt omkring, hvad 

er faglig læsning i matematik i forhold til almindelig læsning og hvad skal vi være særlige opmærksomme på i 

den forbindelse og endelig er der spørgsmålet omkring de elever som har det rigelig problematisk i faget ma-

tematik i forvejen, hvordan står de stillet nu? 

Metode 
Denne opgave vil derfor falde i tre dele. I første del vil jeg undersøge, hvordan faglig læsning har fået den 

position som det har og hvorfor. Anden del vil bestå af definition, analyse og refleksion af faglig tekst og 

dermed faglig læsning. Tredje del vil jeg overgå fra teoriernes verden til praksis. Her vil jeg udarbejde en 

komparativ analyse af to lærebogssystemer og deres kvaliteter i forhold til faglig læsning. Jeg vil i dette afsnit 

også undersøge, hvilke muligheder matematikvejlederen har at benytte sig af i forbindelse med vejledning. 

I denne opgave er hovedsagelig benyttet sekundære data. Jeg har ikke fundet brugbar dansk empiri og har 

derfor benyttet empiri fra Norden og Tyskland af henholdsvis Reikerås og Engström1. Det kan selvfølgelig 

være en svaghed i forhold til validiteten, men jeg er af den overbevisning, at der her kan trækkes en umid-

delbar parallel. Jeg har i et meget begrænset omfang selv fremstillet empiri. Derudover har jeg udarbejdet 

en komparativ analyse af to anerkendte lærebogssystemer. De indhentede didaktiske teorier, som jeg benyt-

                                                           
1
 Aigeltinger, Rune: ”Sprog- og matematikvanskeligheder - fællestræk og forskelle”, IN: ”Håndbog i læsevejledning”, 

2009 
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ter både i analysen af lærebogssystemer og i analysen af materialet Læs & Forstå Matematik, er ligeledes 

hentet i Norden såvel som i Danmark.   

For så vidt angår begrebet faglig læsning, har jeg ikke beskæftiget mig med elevers specifikke vanskeligheder 

i manglende afkodning af ord. Idet jeg ikke mener, det har relevans for opgaven her. Jeg er klar over, at det 

er en faktor, som naturligvis spiller en rolle i den daglige undervisning og som kræver opmærksomhed. 

Hvorfor og hvordan har faglig læsning fået den position? 
Som jeg kort var inde på i indledningen finder jeg det altid interessant, at forstå hvordan og hvorfor foran-

dringer opstår. Det er min overbevisning, at det giver en bedre mulighed for at agere hensigtsmæssigt, når 

disse faktorer er klarlagt. 

Som så mange andre forandringer i skolevæsenet kommer også idéen om mere fokus på faglig læsning fra 

en international undersøgelse. I 1991 deltager Danmark i en stor læseundersøgelse2, der fastslår, at det står 

rigtig skidt til med læsningen. Som følge heraf ændres Folkeskoleloven i 1994, og der sættes særligt fokus på 

læsning i faget dansk. Skoleårene 1995/96 og 1996/97 gøres til særlige indsatsår for læsning. I 1999 udkom-

mer en rapport fra et udviklingsarbejde blandt 86 folkeskoler ”Fornyelser i læseundervisningen”3, her indgår 

et tema omkring faglig læsning, men faglig læsning her er stadig primært at forstå som læsning af faglitteræ-

re tekster i danskfaget. Der konkluderes også, at ”Der er ikke mange eksempler på, at faglærere, som ikke 

var dansklærer, påtog sig ansvaret for at orientere konkret om faglig læsning i relation til deres fag”4. Læs-

ning forbliver en sag for dansklærerne. 

Selvom udviklingsarbejdet omkring læsning er sat i gang, bekræfter Pisa undersøgelsen i 20005 det faktum, 

at det går rigtig skidt med læsning blandt danske skoleelever.  

I forbindelse med Anders Foghs regeringsdannelse i 2005, blev det indskrevet i regeringsgrundlaget, at dan-

ske skoleelever skulle være i verdensklasse og der blev nedsat et udvalg, hvis opgave blev at udarbejde en 

national handleplan for læsning. I november 2005 var denne plan klar. Det afstedkom endnu en ændring af 

Folkeskoleloven, trinmålene blev nu gjort bindende og læsning i faget dansk blev styrket. I rapporten bliver 

der dog indskrevet et par forhold omkring faglig læsning nemlig, ”at samtlige lærere i alle (boglige) fag invol-

veres i læseundervisningen6” og som et led i de studieforberedende aktiviteter skal 10. klasses elever have 

”Intensivt læsekursus på små hold i faglig læsning”7. 

Fælles Mål Matematik 20098 inddrager for alvor begrebet faglig læsning, som en konstant faktor i undervis-

ningen i matematikfaget. Dels får faglig læsning sit eget afsnit i faghæftet, hvoraf det bl.a. fremgår at: 

Faglig læsning er blevet en del af CKF’et matematiske arbejdsmåder. 

Alle trinmålene berører et aspekt af faglig læsning, så det er et område, der må tænkes ind i hele skoleforlø-

bet. 

                                                           
2
 Lærerforening, Danmarks: ”Folkeskolen” - særudgave, 2011, Nr. 11, side 12. 

3
 UVM: ”Fornyelser i læseundervisningen”, 1999 

4
 Ibid, Tema 7, side 13 

5
 Lærerforening, Danmarks: ”Folkeskolen” - særudgave, 2011, Nr. 11, side 12. 

6
 UVM: ”Rapport fra Udvalget til forberedelse af en national handlingsplan for læsning”, 2005, side 7 

7
 Ibid 

8
 UVM: ”Fælles Mål 2009 - Matematik”, 2009 

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012



Afgangsprojekt - matematikvejleder 
Mette S. Christensen - studie nr. 116443 - University College Sjælland - forår 2012 

 
5 

 

Med begrebet faglig læsning sættes almindeligvis fokus på at læse for at lære. Men i matematik er der to ho-

vedformål, der kan kalde på faglig læsning. Det ene er det nævnte formål at lære matematik. Det andet ho-

vedformål er at kunne læse matematikholdige tekster fra dagligdagen på arbejde, i fritiden, i privatøkonomi-

en og i samfundslivet for at skaffe oplysninger til at løse praktiske problemer vha. af matematik og for at 

kunne deltage i den demokratiske debat, der ofte rummer matematikrelaterede argumenter. 

 

Som det fremgår ovenfor er faglig læsning nu direkte implementeret i CKF’et matematiske arbejdsmåder, 

hvilket gør at begrebet ikke længere er til at komme uden om.  

Det spørgsmål, som kan rejse sig nu er: Var faglig læsning aldrig blevet en integreret del af Fælles Mål for 

matematik, hvis ikke vi havde deltaget i de internationale undersøgelser, eller hvis vores læseresultater hav-

de været tilfredsstillende? Svaret finder vi aldrig, alligevel synes jeg tanken er spændende. Det er min opfat-

telse, at med den fagdidaktiske udvikling matematikfaget i øvrigt har gennemgået det seneste årti, med stor 

vægt på kontekstbaseret, virkelighedsnære opgaver, ville vi på et tidspunkt være nået til det ved egen kraft. 

Udviklingen var sandsynligvis gået langsommere og havde måske ikke været så umiddelbart gennemgriben-

de, som det er tilfældet nu. Det kunne også have bragt os igennem en mere naturlig udvikling, som kunne 

have skabt en bredere implementering i undervisningen, end det er min fornemmelse og påstand, at tilfæl-

det er i dag.  

Det meget interessante er, at udover at udviklingen går fra læsning til faglig læsning, er det også en udvikling 

af genrebegrebet. Undervisningsmaterialer, herunder i særdeleshed matematiklærebøger, får tildelt sin 

egen genre. Jeg vil i det kommende afsnit analysere, hvorfor disse lærebogstekster har brug for en særskilt 

genre.  

Den matematikfaglige tekst som en særlig genre 
Som nævnt ovenfor gennemgår selve begrebet læsning en udvikling i løbet af denne proces om forbedring af 

danske skoleelevers læsekundskaber. I begyndelsen ses læsning som en isoleret disciplin i danskfaget. Nu er 

det en implementeret del i Fælles Mål for Matematik. 

Jeg vil i dette afsnit analysere og begrunde, hvorfor der er brug for en særlig genre til disse lærebogstekster, 

som bl.a. findes i matematikbøger. Til at belyse dette faktum vil jeg benytte to norske forskere, nemlig: Eva 

Maagerø og Dagrun Skjelbred. 

Ifølge Maagerø og Skjelbred har læsningen 3 domæner9: 

 Dagliglivets 

 Det specialiserede 

 Det kritiske / refleksive 

Allerede her bliver det tydeligt, at læsning og faglig læsning tilhører hver deres domæne. Den dansk faglige 

læsning af f.eks. fiktionstekster, indgår som en del af dagliglivets domæne, mens faglig læsning i matematik, 

indgår som en del af det specialiserede domæne. 

                                                           
9
 Maagerø, Eva og Skjelbred, Dagrun: ”De mangfoldige Realfagsteksterne”, 2010, side 16 
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Maagerø og Skjelbred mener, at vi opnår de bedste resultater, hvis vi gør oplæringen i faglig læsning eksplicit 

og synlig. En del af læringen i faget er knyttet til fortroligheden med sproget som benyttes i faget. Lad mig 

komme med et eksempel: 

Ordet ”forskel”. 

I dagliglivets domæne: Forskellen mellem dreng/pige, bil/cykel, ny cykel/gammel cykel osv. 

I det specialiserede domæne (her matematikkens): Forskellen er defineret ved differencen mellem to tal. 

I det kritiske / refleksive domæne: Forskel i religion, levevis, status osv. 

Forståelsen af faget går altså gennem forståelsen af det benyttede sprog og giver ikke mening, hvis en elev 

får spørgsmålet ”Hvad er forskellen mellem 2 og 5?” og eleven forsøger at udtænke en grafisk forskel mel-

lem de to symboler, eller hvor mange bogstaver der er i t-o og f-e-m. Kun hvis eleven forstår, at ”forskel” i 

matematiksproget har en særlig definition nemlig differencen mellem de to tal, giver spørgsmålet mening i 

en matematisk kontekst.  

En anden vigtig faktor som gør sig gældende i forhold til lærebøger er, at der er et asymmetrisk forhold i 

kommunikationen mellem parterne. ”Budskabet” er formidling af fagligt stof fra én som ved det, til én som 

ikke ved det. Heraf er der naturligt stor fokus på modtageren.  

Denne kendsgerning bliver klar, hvis vi benytter Nicklas Luhmanns kommunikationsmodel10. Netop Luh-

manns kommunikationsmodel adskiller sig fra andre kommunikationsmodeller, idet Luhmann godtgør, at det 

først er det øjeblik, budskabet er modtaget hos modtageren, i netop den form som var intentionen hos af-

senderen, at kommunikationen er lykkedes. Luhmann indtænker, den fortolkning af budskabet der naturligt 

ligger hos modtageren. Modellen kan skitseres således:  

 

 

 

I forhold til lærebøger i matematik, bevirker det at afsenderen (den som ved noget) skal formidle fagligt stof 

til modtageren (den som ikke ved noget) OG modtageren skal forstå budskabet i netop den form som var af-

senderens intention. Her ligger der klart en stor udfordring, idet afsender ikke er tilstede på det tidspunkt, 

hvor modtageren modtager budskabet. Det er her læreren kommer ind med sit kendskab om vigtigheden af 

faglig læsning og kortlægger modtageres fortolkning af budskabet. Herom mere senere.  

Udover at lærebogstekster tilhører et andet domæne end dagligdagsdomænet, tilhører lærebogstekster og-

så sin egen genre. En genre der kendetegner sig ved multimodale tekster, hvor verbalsproget ikke altid er 

det væsentligste.   

Det som kendetegner multimodale tekster er, at der udover tekst også er illustration, fotografier, diagram-

mer, grafer, tabeller, geometriske figurer o. lign. I matematikkens univers indgår også tal, forskellige mate-

                                                           
10

 Rasmussen, Jens: ”Undervisning i det refleksivt moderne”, 2004 – side 256 

Afsender Modtager Budskab 
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matiske symboler og bogstaver, som ikke længere benyttes i forbindelse med ord, men som navne på variab-

ler, punkter, vinkler m.v. 11 

I velskrevne multimodale tekster vil de enkelte modaliteter være benyttet på en sådan måde, at indholdet 

samlet set genererer større betydning end hver modalitet ville have gjort hver for sig. De supplerer hinan-

den12. I matematiktekster betyder det, at læseren skal kunne afkode hver af de enkelte modaliteter for at 

skabe den ønskede mening. Det betyder også, at læsere skal være i stand til at afkode de matematiske sym-

boler, idet der ikke er nogen lighed mellem symbolet (+) og handlingen (addition). Kun hvis modtager kender 

disse symboler og deres rette betydning i konteksten kan indholdet afkodes fuldstændigt. Jeg vil i analysen 

af lærebogssystemerne vise, hvilke udfordringer det kan give.  

Matematiklærebøgerne kan altså ikke alene betegnes meget ensidigt som faglitterære tekster, de er mere 

end det. De er multimodale med en stor indforståethed, hvilket gør læseligheden af dem mere kompleks. 

Læseforståelse af matematikholdig tekst 
Ovenfor har jeg beskrevet og analyseret, hvad en matematik faglig tekst er og hvorfor den må tilhøre en helt 

særlig genre. I det kommende afsnit vil jeg beskæftige mig med, hvorfor læseforståelse af en matematikhol-

dig tekst er særlig vanskelig. 

I danskfaget har der traditionelt set hersket en forståelse af, at elever kunne læse, når de kunne afkode hvert 

enkelt ord i en tekst og kunne forstå dem. Et nyt paradigme er dog under udvikling mange forskellige steder 

fra, fælles for dem er, at det er flere elementer end afkodning og forståelse, som er afgørende for om en gi-

ven tekst er læst og forstået eller ej. Jørgen Frost (1999) har udviklet sin tidligere læsemodel til også at inde-

holde tekstens intention. Modellen ser herefter sådan ud: 

Intention  afkodning  forståelse = læsning/læseforståelse13 

Denne udvidelse af læsningsbegrebet ligger helt i tråd med moderne læringsteori om, at der sker en hand-

ling hos modtageren, som er afgørende for læringsprocessen. Kun hvis eleven kan afkode ordene enkeltvis, 

kan danne sig adækvate mentale billeder og indlejre tekstens intention, kan indholdet af teksten forstås.  

I den matematikholdige tekst er læseforståelsen én ting. Den har betydning, men ikke afgørende betydning. 

Der er en række andre forhold, som er bestemmende for, om teksten forstås.  

Den første og meget grundlæggende forudsætning for forståelsen af en multimodal tekst er, at eleven ved, 

at indholdet ikke kan læses som en skønlitterær tekst, fra øverste venstre hjørne til nederste venstre. Det 

kræver andre strategier14.  

Kristine Kabel diskuterer i artiklen ”Er matematiksamtale bare samtale?”, hvilke sproglige problematikker der 

er i matematikfaget og kommer med flere bud på, hvilke faktorer, der er væsentlige for at eleverne opnår 

det optimale udbytte af matematikholdige tekster. Kabels begrundelse for, hvorfor matematikholdige tek-

ster er vanskelige for mange elever er, at de, udover det almindelige verbalsprog, også skal forstå matema-

                                                           
11

 Maagerø, Eva og Skjelbred, Dagrun: ”De mangfoldige Realfagsteksterne”, 2010, side 34 
12

 Ibid, side 35 
13

 Aigeltinger, Rune: ”Sprog og matematikvanskeligheder - Fællestræk og Forskelle”, IN: ”Håndbog i læsevejledning”, 
2009, side 165 
14

 Kristiansen, Heidi: ”Faglig læsning i matematik”, IN: ”Faglig læsning for matematiklæreren”, 2012 
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tikkens mange forskellige og komplekse semiotiske resurser15. Læseforståelsen i matematik er altså afhæn-

gig af afkodning af flere forskellige sprog: verbalsproget, det matematiske symbolsprog og de øvrige modali-

teter, som indgår i teksten. Kabel henter opbakning for sin påstand hos O’Halloran som siger: 

”semiotic resources other than language are particular significant in mathematics”16 

Selvom verbalsproget ikke har den største betydning i den matematikholdige tekst, har den en pædagogisk 

betydning og er værdifuld i bl.a. indledning til problemløsningsopgaver.  

Derudover er Kabel meget optaget af, at det er lærerens ansvar og forpligtigelse, at støtte elevernes sprogli-

ge udvikling fra dagligdagssprogbrug til fagsprog. Det må ske ved, at sproget bruges eksplicit og ved at have 

et sprogpædagogisk fokus. Et sprogpædagogisk fokus handler ikke om at ændre undervisningen men om at 

tilrettelægge undervisningen på en sådan måde, at der er plads til udvikling af fagsprog i relevante sammen-

hænge.  

Det er langtfra Kabels hensigt at føre fagliglæsningen over i separate aktiviteter eller udfyldelse af skemaer. 

Hvilket er meget interessant, idet Michael Wahl netop vælger at benytte en sådan strategi i forbindelse med 

faglig læsning.  

Wahl er af den opfattelse, at faglig læsning og dermed forståelsen af matematikholdig tekst, bedst bearbej-

des ved hjælp af genrekendskab, som i hans fortolkning er en gennemgang af den specifikke matematikbog 

og ved at eleverne arbejder med et skema som støttende stillads17. I afsnittet ”Matematikvejlederens rolle” 

senere i denne opgave, behandles Wahls ”Læs & Forstå Matematik”, hvor jeg vil gå tættere på tankerne og 

skemaerne.  

Wahl skriver bl.a. også: 

”Kvaliteten af elevernes læsning er et af de forhold, der har indflydelse på, om 

lykkes i matematik i 4. klasse.”18   

Herefter oplister Wahl en række kriterier, som han finder relevante i forhold til en succesfuld faglig læsning. 

Alt sammen elementer som eleven skal kunne. Matematiklæreren som ressource spiller en forsvindende lille 

rolle.  

Det er min vurdering, at der er tale om to forskellige diskurser, for hvordan læseforståelse af matematikhol-

dige tekster opnås. Kabel medtager læreren og dennes indsigt på feltet som en altafgørende faktor. Kabel 

har efter min vurdering en holistisk tilgang til eleverne og deres læring, som i forhold til faglig læsning udgør 

en spirallignende bevægelse fra dagligdagssprog til fagsprog og forståelse af fagsprog. I Wahls optik er det 

elevens læsekompetence og forkundskaber, som er afgørende for elevernes succes fra 4. klasse i matematik. 

Efter min vurdering en mere lukket tilgang til de afgørende faktorer i forhold til faglig læsning end hos Kabel.  

Som matematikvejleder vil jeg komme ud i situationer, hvor jeg skal træffe beslutning om, hvilke tiltag der er 

væsentlige i forhold til faglig læsning og hvilke der er mindre væsentlige. Derfor har jeg afsøgt området for 

                                                           
15

 Kabel, Kristine: ”Er matematik samtale bare samtale?”, IN: Mona 4/2009, side 32 
16

 Ibid, side 32 
17

 Andersen, Michael Wahl: ”Matematiske billeder, sprog og læsning”, 2008, side 94 
18

 Ibid, side 88 
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evidens. Der findes på området en doktordisputats fra 2007 af Reikerås19, som har fulgt 941 elever i 1., 3. og 

6. klasse. Formålet var at finde ud af, i hvor stor grad læsevanskeligheder havde indflydelse på matematik-

indlæring. Der var fokus på fire matematiske områder: Færdighedsregning, flertrinsopgaver, tekst- opgaver 

og hovedregningsopgaver. Desuden blev eleverne opdelt i fire observationsgrupper: Elever som var svage i 

både læsning og matematik, elever som kun var svage i matematik, elever som kun var svage i læsning og 

elever som var normalt præsterende i både læsning og matematik. Resultaterne er særdeles interessante. 

I skemaet nedenfor kan de resultater, som er signifikant afvigende fra de øvrige, ses: 

 

Svage i både læs-
ning og matema-
tik. 

Svage i matema-
tik 

Svage i læsning  Normalt præste-
rende i både læs-
ning og matema-
tik. 

Færdighedsregning -  
regningsarterne 
(opgaverne oplæst) 

  
Skrev både opga-
ve og resultat på 
papir. 

 

Flertrins opgaver. Tal op-
gaver, som skal løses ved 
flere trin.  

For elever på de laveste alderstrin, havde læsefærdigheden en betydning – både 
for matematiksvage elever og for normalt præsterende elever. For de ældre 
elever havde læseniveauet kun beskeden betydning.  

Tekstopgaver. Enkle tek-
ster (opgaverne oplæst 
for eleverne i 1. klasse). 
 
 

 
Betydeligt dårli-
gere resultat end 
de øvrige elever. 

  

For elever på de laveste alderstrin, havde læsefærdigheden en vis betydning, 
men forskellen minimeres med alderen.  

Hovedregningsopgaverne. 
Opgaverne oplæst - svar 
ved at vise skilte med tal.  

  
Betydeligt dårli-
gere resultat end 
de øvrige elever.  

 

 

De læsesvage elever skriver både opgave og resultat i færdighedsdelen, hvilket indikerer, at de har gavn af 

den visuelle støtte som nedskrivningen giver dem. Samme indikation fås omkring hovedregningsopgaverne, 

hvor al visuel støtte fratages eleverne og dermed præsterer gruppen med læsesvage elever væsentligt dårli-

gere end de øvrige elever. Undersøgelsen konkluderer bl.a. på baggrund heraf, at visuel støtte har en stor 

betydning for læsesvage elever. Undersøgelsen understøtter også, at selvom læsning er en direkte forud-

sætning i tekstopgaverne, er det niveauet i matematik som, er vigtigere end niveauet i læsning, i forhold til 

præstationerne.  

Der er altså ikke belæg for med denne undersøgelse in mente, at påstå, at ringe præstationer i matematik 

ligger i manglende evne til at læse opgaverne. Alligevel er der en bred almindelig opfattelse af, at tekstopga-

ver er svære, men hvis ikke det er teksten, der er forhindringen, hvad kan årsagen så være? 

                                                           
19

 Aigeltinger, Rune: ”Sprog- og matematikvanskeligheder - fællestræk og forskelle”, IN: ”Håndbog i læsevejledning”, 
2009, side 169 
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Aigeltinger20 henviser til A. Engström21 som har hentet empiri i et tysk studie, ”LOGIK-studiet”22, der har fulgt 

200 elever fra 3-17års alderen, alle med matematikvanskeligheder. Engström udleder på baggrund heraf, at 

eleverne kommer i vanskeligheder, jo mere abstrakte formuleringerne i opgaverne bliver. Eksempel:  

 

Spørgsmål: 5 årige , som svarede 
rigtigt: 

1.a. Fem fugle er sultne. De finder tre regnorme. Hvor man-
ge sultne fugle får ingen regnorme? 

90 % 

1.b. Fem fugle er sultne. De finder tre regnorme. Hvor man-
ge flere fugle end regnorme er der? 

25 % 

 

Spørgsmål: Rigtige svar: 

2.a. Tre børn fejer fødselsdag. Mor har købt 10 kokosboller. 
Hvert barn spiser to kokosboller. Hvor mange er der til-
overs? 

1.kl.        2.kl.          3.kl. 
61 %       70 %        79 % 

2.b. Claudia har syv glaskugler. Hun har to kugler mere end 
Tomas. Ole har tre mere end Thomas. Hvor mange har Ole? 

1.kl.        2.kl.          3.kl. 
30 %       49 %        63 % 

 

Efter nærmere undersøgelse er problemet jf. Engström, ikke, at eleverne ikke kan læse ordene. Eleverne vid-

ste også hvad ordene betød, men jo mere abstrakt formuleringen er, jo sværere er opgaven at løse ved brug 

af en tællestrategi. Når tallene står i relation til hinanden, som de gør i eksempel 1.b og 2.b. kræves der en 

mere udviklet talforståelse, end der gør, når tallene umiddelbart kan trækkes fra eller lægges til hinanden. 

Engström advarer derfor mod en overrepræsentation af matematikopgaver, hvor resultatet kan findes ved 

hjælp af rigide tællestrategier. Det kan forhindre, at eleven udvikler en dybere talforståelse og passende 

regnemetoder.  

Jeg finder det derfor rimeligt, med baggrund i disse to undersøgelser, at udlede, at matematikindlæringen 

kun er meget begrænset afhængig af elevernes læsekundskaber og at det ikke er tekstens kvantitet som er 

afgørende for forståelsen men tekstens kvalitet. Jeg mener derfor, at vi som matematiklærer må påtage os 

det fulde ansvar for at guide eleverne igennem matematikken, uanset hvilket område i matematikken det 

handler om og uanset hvilket læseniveau eleverne befinder sig på.     

                                                           
20

 Aigeltinger, Rune: ”Sprog- og matematikvanskeligheder - fællestræk og forskelle”, IN: ”Håndbog i læsevejledning”, 
2009, side 172 
21

 Engström, A.: ”Varför är textuppgifter så svåra? - Om forhållandet mellam matematik och språk”, IN: Spesialpedago-
gikk 4/2009, side 62-65 
22

 The Munich Longitudinal Study on the Genesis of Individual Competencies (LOGIC) 
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Jeg vil i afsnittet ”Matematiklærerens rolle” behandle materialet ”Læs & Forstå Matematik” og give mit bud 

på hvilke muligheder der er i forbindelse med vejledning om faglig læsning i matematikfaget.  

Komparativ analyse af to lærebogssystemer 
I det fagdidaktiske arbejde finder jeg det altid interessant, at arbejde fra tanker og teori på et højere abstrak-

tionsniveau, for derefter at undersøge, hvordan det præger de materialer vi bruger i dagligdagen. Vi ved fra 

undersøgelsen ”Matematik på grundskolens mellemtrin - skolernes arbejde med at udvikle elevernes mate-

matikkompetencer”23, at lærebogen er et altafgørende redskab i matematikundervisningen. Derfor har læ-

rebøgerne også meget stor magt og indflydelse på, hvordan den daglige undervisning ser ud på skolerne.  

De fagdidaktiske tilgange i lærebøgerne er meget forskellige. Nogle lærebogssystemer har en meget bred og 

velargumenterende lærervejledning som en vigtig ressource til læreren. Andre har et mere beskedent appa-

rat. Jeg har valgt to forskellige lærebogssystemer ud fra forskellige kriterier. Dels repræsenterer systemerne 

efter min opfattelse to forskellige veje i den fagdidaktiske diskussion og dels er de fra to forskellige ”tidsal-

dre”. Sigma24 som udkom første gang i 1978, altså adskillige år fra før Klare Mål og siden Fælles Mål som 

trådte i kraft i 2003 og KonteXt25 som udkom første gang i samme år som Fælles Mål, nemlig 2003.26 For 

overskuelighedens skyld har jeg også valgt at tage afsæt i et enkelt klassetrin og stofområde. Det er 4. klasse 

og stoffet omkring brøker. Jeg finder, at de to systemer er umiddelbart komparative, idet de er opbygget på 

samme måde, indeholdende: Lærervejledning / Lærerens bog, Kernebog / Elevbog (begge systemer benytter 

flergangsbøger), Kopimappe og Facitliste. Derudover har KonteXt systemet et træningshæfte og et fordybel-

seshæfte, som Sigma ikke har noget tilsvarende til. Det har jeg i denne sammenhæng ikke tillagt nogen be-

tydning. Jeg har i analysen valgt at tage udgangspunkt i Lærervejledningen / Lærerens bog (herefter kaldt læ-

rervejledningen - for nemheds skyld) og i Kernebogen / Elevbogen (herefter kaldt elevbogen - for nemheds 

skyld). 

Årsagen til, at jeg netop har valgt 4. klassetrin er, at det er dét klassetrin som igen og igen betegnes som 

skelsættende for den videre matematiklæring. Det er typisk det klassetrin, hvor lærebogssystemerne over-

går fra engangsmaterialer til flergangsmaterialer. Der sker typisk også noget omkring opgavetyperne, de 

overgår fra hovedsagelig at være færdighedsbaseret til nu at være mere problemløsende og tekstholdige. 

Faglig læsning er i særdeleshed en udfordring omkring dette skift.  

KonteXt systemet 

Lærervejledningen i KonteXt begynder med et afsnit om ”Faglige og Pædagogiske Problemstillinger”, det er 

en gennemgang dels af systemets opbygning og dels en behandling af forskellige faglige og pædagogiske 

problemstillinger, herunder ”Skal eleverne læse i matematik?” og ”Hvorfor er samtalen vigtig - om matema-

tik og sprog”.  

I begyndelsen af kapitlet ”Skal eleverne læse i matematik?”27 slår lærervejledningen fast, at mængden af 

tekst ikke er noget problem for eleverne, så længe der er en klar sammenhæng mellem tekst og opgave, i en 

                                                           
23

 Evalueringsinstitut, Danmarks: ”Matematik på grundskolens mellemtrin - Skolernes arbejde med at udvikle elevernes 
matematikkompetencer”, 2006 
24

 Schultz, Henry m.fl.: ”Sigma for fjerde”, 2005 
25

 Andersen, Michale Wahl m.fl.:” KonteXt 4 - kernebog”, 2008 
26

 Faglig læsning blev først en selvstændig del af ckf’en med Fælles Mål 2009, jf. tidligere. 
27

 Andersen, Michael Wahl m.fl.: ”KonteXt 4 - Lærervejledningen”, 2006, side 18 
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forståelig kontekst. Derefter er der et afsnit om elevers læsekompetence forstået som afkodningen og at 

manglende evne til afkodning kan føre til at eleven mister meningsdannelsen eller indlæser meningsforstyr-

rende fejl. Umiddelbart herefter er et afsnit om læseforståelse, som den sproglige bearbejdning og tolkning, 

der godtgør, at manglende forståelse kan opstå, hvis eleven ikke besidder nødvendig hverdagserfaring eller 

eleven ikke kan koble tekstens oplysninger med egne erfaringer. Mod slutningen af kapitlet fastslår KonteXt, 

at eleverne skal læse matematik hele året. Faglig læsning indtænkes således ikke som en aktivitet der gen-

nemgås og dermed overstås. Endelig er der i kapitlet en plan over en række aktiviteter, som læreren kan be-

nytte i arbejdet med elevernes funktionelle læse- og matematikkompetence.  

Umiddelbart efter er kapitlet ”Hvorfor er samtalen vigtig?28”. Her tager KonteXt fat i at sprog spiller en cen-

tral rolle ved udvikling af matematiske begreber. Manglende eller dårlig kommunikation kan være en hin-

dring for læring, omvendt kan god kommunikation føre til bedre forståelse og engagement som giver et bed-

re læringsresultat. KonteXt beskriver, at sproget både støtter og sorterer i tankerne under læringsprocessen, 

hvorfor det er et vigtigt redskab i forhold til elevernes udvikling af abstrakt tænkning. Også i dette kapitel 

kommer der konkrete forslag, som kan inddrages direkte i undervisningen. Afslutningsvis argumenterer Kon-

teXt for brugen af åbne spørgsmål kontra lukkede spørgsmål i undervisningen.  

I ”Side til side vejledningen” for brøktal29 gør KonteXt meget ud af at brøkbegrebet er noget særligt. At det er 

den første introduktion til udvidelsen af elevernes talforståelse fra ”De naturlige tal” (N) til ”De rationale tal” 

(Q). Det er et stort spring i abstraktionsniveau, idet elevernes hverdagserfaringer med N ikke længere er til-

strækkelige. Lærervejledningen anbefaler, at arbejdet med brøker holdes i elevernes intuitive sprog og at der 

arbejdes med omsætning af sproglige hverdagsvendinger til symbolholdigt matematikfagsprog.  

I Elevbogen begynder kapitlet omkring brøktal, med en introside30 (bilag 1), hvor der er fire forskellige billed-

er som alle, på en eller anden måde, relaterer sig til brøkbegrebet. Intentionen er, at læreren sætter gang i 

elevernes forforståelse af brøkbegrebet og at der samtales på intuitivt plan. Forskellige matematiske ord 

som knytter sig til brøkbegrebet er en del af samtalen. I lærervejledningen er der en fyldig vejledning i bru-

gen af siden og hvilke spørgsmål der kan stilles. 

Derefter følger et scenarium ”Frokost i det grønne”(bilag 2), som jeg vil gøre eksemplarisk i forhold til Kon-

teXt’ struktur og opbygning. Scenariet har en stor illustration som dækker den øverste del af en dobbeltside. 

Illustrationen forestiller 14 børn mellem nogle træer. Eleverne står en smule grupperet og holder nogle lange 

sandwichbrød. På illustrationen er bogstaverne A, B, C og D også placeret. Nedenunder kommer overskriften 

og derefter lidt (godt 3 linjer) indledende tekst. Herefter to opgaver med en række delspørgsmål. På modsat-

te side er nederst, i forhold til illustrationen, en indskudt boks, hvor en enkelt pige er taget ud i nærbillede, 

samtidig er der 3 gule bjælker, som skal illustrere sandwichbrød og endelig er der endnu et udklip af den sto-

re illustration med bogstavet A. 

Her er altså, jf. Maagerø og Skjelbred 6 forskellige modaliteter i brug: 

 Illustrationen 

 Bogstavshenvisningerne 

 Overskriften 

                                                           
28

 Andersen, Michael Wahl m.fl.: ”KonteXt 4 - Lærervejledningen”, 2006, side 20 
29

 Ibid, side 60 
30

 Andersen, Michael Wahl m.fl.: ”KonteXt 4 - Kernebog”, 2008, side 41 
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 Verbal teksten 

 Bjælke (sandwichrepræsentation) 

 Billedudklip 

Der er ingen enkelte ord i teksten, som en elev i 4. klasse ikke burde kunne læse eller have svært ved at for-

stå. Der er ingen matematiske symboler eller tal på siderne.  

Dette scenarium er et godt eksempel på, hvornår en matematikholdig tekst ikke kan læses som en skønlitte-

rær tekst. Det er nødvendigt dels at skabe sig et overblik over modaliteter på siden og at forholde sig til hver 

enkelt modalitet.  

I den indledende tekst, er der plads til den første sprogstation. ”Du kan se på tegningen, hvor mange sand-

wich hver gruppe har smurt”31, giver glimrende anledning til samtale. Dels for at tjekke, at alle elever er med 

på opgavens præmisser, dels for at besvare det implicitte spørgsmål om, hvor mange sandwich og elever der 

er. Her kan stærke elever hjælpe svage elever til at forstå, at svaret findes i illustrationen. Samtidig vil det 

være relevant, at læreren stiller spørgsmål til bogstavernes betydning, igen for at guide eleverne på vej.  

Mellem opgave 1 og opgave 2 kommer der lidt tillægstekst. I den forbindelse bliver den indskudte boks vig-

tig. Det er nærliggende her at spørge om, hvor Josefine kommer fra, hvorfor der er tre gule bjælker og hvad 

det lille billede forestiller. Alt sammen for at sikre sig, at eleverne er med på opgavens præmisser og for at 

træne eleverne i at sammenkæde de forskellige modaliteter til en helhed. Kun hvis eleverne forstår, at Jose-

fine er én af eleverne i gruppe A, at opgaven gælder for hele gruppe A og at de tre gule bjælker er en repræ-

sentation for sandwich, kan eleverne løse opgaven.  

På tredje og sidste side af scenariet gentager lignende opgaver sig. Nederst på denne side kommer der, for 

første gang, tal ind. Det sker ved illustrationen i marginen, hvor en sandwich er delt i tre dele med en stiplet 

linje og der står 
 

 
 under hver del. Samtidig er der en forklarende tekst ”Her er en sandwich delt i tredjedele. 

Det skrives som 
 

 
” 32. Her kan læreren vælge, at dvæle ved tegningen af sandwichen i margen og spørge, 

”hvorfor er det præcis 
 

 
?”, ”Kan vi andre brøktal?” (Hvis det ikke har været en del af samtalen på et tidligere 

tidspunkt. Samtidig dannes der sprog omkring 
 

 
 og brøktal). Det er bemærkelsesværdigt, at først i den sidste 

opgave bliver eleverne specifikt bedt om brøktal. Det har altså været muligt for eleverne at blive i deres intu-

itive hverdagssprog eller på dagliglivets domæne, jf. Maagerø og Skjelbred. 

Sigma systemet 

I lærervejledningen til Sigma33 tager systemet fat på forandringen fra ”Klare Mål” til ”Fælles Mål”. Systemet 

gør noget ud af at formidle, at formålet med Fælles Mål er at styrke fagligheden i matematikfaget, som net-

op er et af Sigmas kendetegn. Derefter har lærervejledningen et otte sider langt udpluk af Fælles Mål. 

I forordet til lærervejledningen står der, ”I lærerens bog er de fagligt pædagogiske synspunkter begrundet. 

Her findes uddybning af opgaverne, omtale af de begreber som ligger bag samt anvisning på supplerende ak-

tiviteter.”34 Der er dog ingen kapitler eller afsnit i lærervejledningen, som fagligt begrunder pædagogiske 

                                                           
31

 Andersen, Michael Wahl m.fl.: ”KonteXt 4 - Kernebog”, 2008, side 42 
32

 Ibid, side 44 
33

 Schultz, Henry m.fl.: ”Sigma for fjerde, Lærerens bog”, 2005 
34

 Ibid, side 3 
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synspunkter. Der er en kort gennemgang af systemets opbygning35. Herefter begynder side til side vejlednin-

gen. Intet sted står der noget om faglig læsning, sprog eller kommunikation.  

Lærervejledningens introduktion til brøkbegrebet er meget enkel. ”Her indføres begrebet brøker fx ved 

hjælp af følgende sprogbrug: Hvor stor en del af hver figur er farvet?”36 Det er den første sætning i kommen-

tarerne til kapitlet om brøker. I løbet af de næste 18 sætninger, når systemet omkring, hvordan eleverne fin-

der 
 

 
 af 30, tæller, nævner, addition og decimaltal. Faglig læsning, samtale eller andre former for kommuni-

kation bringes ikke op. 

Elevbogen begynder med brøker. Den første side37(bilag 3) er en enkeltside, med overskriften ”Brøker”. Her 

ses øverst på siden to mindre illustrationer med tilhørende talebobler. I taleboblerne er brøkbegrebet først 

beskrevet efter dagligdagsdomænet ”Jeg har drukket 1 af 4.”38 og umiddelbart derefter i det specialiserede 

domæne ”Du kan bare skrive 
 

 
.” Illustrationerne har ingen intern sammenhæng. I nederste venstre hjørne er 

en boks ”Tal om:” I nederste højre hjørne er nogle figurer, som er opdelt i felter, hvoraf nogle af felterne er 

farvet. Hertil er spørgsmålet ”Hvor stor en del af hver figur er farvet?”. Der er ellers ingen tekst på siden. Jeg 

forestiller mig, at idéen med siden er en klassesamtale, men det står ingen steder heller ikke i lærervejled-

ningen. Her står, at ”Tal om” ”giver gode muligheder for at arbejde med forståelse af ovenstående (red.: 

brøkbegrebet)”39 . Og ”Lad eleverne selv lave små historier.”  

Jf. Maagerø og Skjelbred er 5 forskellige modaliteter i brug: 

 Overskriften 

 Illustrationerne 

 Verbal teksten 

 Figurerne 

 Matematisk symbolsprog 

Ud over at verbalteksten hører til hver sin illustration, har de forskellige modaliteter ingen indbyrdes sam-

menhæng. 

Umiddelbart efter intro begynder 3 sider med opgaver, som på forskellig vis kommer rundt om brøkbegre-

bet. Det er færdighedsbaserede opgaver, som hver indeholder en eller anden form for illustration og et til-

hørende spørgsmål. Disse er nok interessante, men for at få det bedste grundlag for en komparativ analyse, 

har jeg valgt at springe til det første sted, hvor eleverne bliver præsenteret for opgaver, som er opbygget 

omkring en kontekst med brøker som emne.  

Siden40 (bilag 4) er en del af den opgaverække, som kapitlet indeholder. Siden er markeret med blå linje i 

toppen, hvilket betyder, at det er for de elever, der har forstået begreberne41. Denne side bliver det eksem-

plariske i forhold til Sigmas opbygning og struktur i forhold til Faglig læsning, som er denne opgaves fokus-

punkt. 

                                                           
35

 Schultz, Henry m.fl.: ”Sigma for fjerde, Lærerens bog”, 2005, side 15 
36

 Ibid, side 19 
37

 Schultz, Henry m.fl.: ”Sigma for fjerde, Elevbog”, 2005, side 5 
38

 Ibid 
39

 Schultz, Henry m.fl.: ”Sigma for fjerde, Lærerens bog”, 2005, side 19 
40

 Schultz, Henry m.fl.: ”Sigma for fjerde, Elevbog”, 2005, side 14 
41

 Schultz, Henry m.fl.: ”Sigma for fjerde, Lærerens bog”, 2005, side 16 
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Øverst på siden er en stor illustration over en gruppe børn, som har delt en lagkage. Derudover er der 5 

nummererede opgaver på siden, to figurer opdelt i felter, hvoraf nogle er farvet og en mindre illustration i 

nederste højre hjørne af nogle blomster.  

Der er således fire modaliteter i brug, jf. Maagerø og Skjelbred: 

 Illustrationer 

 Verbal tekst 

 Figurer 

 Matematisk symbolsprog 

De forskellige modaliteter har ingen indbyrdes relation.  

Umiddelbart efter den store illustration, lyder opgaven ”Hvor stor en del af lagkagen fik: a - drengene?, b - 

pigerne?, c - børnene?”42. Der er ingen indledende tekst til opgaven til at opbygge en kontekst.  

I opgaven efter arbejdes med en figur med delvis farvede felter. Denne opgave har ingen sammenhæng til 

opgaven før.  

Opgaven efter henter sin kontekst i et tulipanbed. Der er en lille illustration, som knytter sig til opgaven. Der 

er en kort indledende tekst, ”Her er et tulipanbed med 9 blomster. Der er flest tulipaner.”43 Herefter skal 

eleverne bestemme forskellige brøkdele i forhold til blomsterbedet.  

Efter denne opgave er endnu en opgave med delvis farvede felter. Siden afsluttes med en brøk, hvor elever-

ne skal angive tæller og nævner. Der er ingen anden modalitet knyttet til den opgave end verbalteksten.  

Det er tydeligt, at de enkelte modaliteter ikke supplerer hinanden. Siden som helhed er opbygget som en 

spalteopdelt side, som læses som sådan. Der er ikke behov for at orientere sig på siden eller at danne sig et 

overblik.  

KonteXt >< Sigma 

Med et ukyndigt øje kan introsiden for de to systemer umiddelbart se relativt ens ud. KonteXt ser måske en 

smule mere indbydende ud med flotte farver og indbydende grafik. Der er Sigma noget mere afdæmpet. I 

min optik er det dog to vidt forskellige sider. Hele oplægget i KonteXt, som gør meget ud af, at hente elever-

ne i hverdagens domæne og holde samtalen der, har en afgørende faktor. Sigma omtaler ikke elevernes for-

forståelse, men gør noget ud af, at eleverne hurtige bliver fortrolige med at læse brøker44. Sigma har altså ik-

ke intention om at sammenkæde elevernes forforståelse / hverdagserfaringer med det nye matematiske be-

greb brøktal. Samtidig introducerer Sigma med det samme matematisk symbolsprog i form af skrevne brøk-

tal og i form af en feltopdelt figur, som er delvis farvelagt, en meget indforstået illustration, som absolut kun 

giver mening for en matematiklærer. Jeg er også nødt til at bemærke, at den ene af illustrationerne benytter 

terninger som repræsentation. Det er min påstand, at her vil der være risiko for decideret fejlindlæring.  

Der bliver for alvor forskel på de to systemer efter analysen af de kontekstbaserede opgaver. KonteXt benyt-

ter den tilgængelige viden på området omkring faglig læsning. Der er bygget op omkring mange modaliteter, 
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 Schultz, Henry m.fl.: ”Sigma for fjerde, Elevbog”, 2005, side 14 
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som supplerer hinanden. Der er indledende tekst, som giver en pædagogisk støtte til forståelse af kontek-

sten. Der er benyttet en repræsentation som nemt og hurtigt kan byttes med en konkret repræsentation. 

Konteksten tager udgangspunkt i en verden, som eleverne nemt kan sætte sig ind i.  

Sigma benytter meget lidt kontekst. Lagkageopgaven har ingen indledende tekst som pædagogisk støtte, 

heller ingen repræsentation for lagkagen, som kan give en visuel støtte. Opgaven med blomsterbedet, tager 

ikke umiddelbart udgangspunkt i elevernes hverdagsliv. Der er formegentlig flere 4 klasses elever, som ikke 

kender en tulipan. Her er en smule indledende tekst, men opgave og illustration virker noget fragmenteret i 

forhold til hinanden. De øvrige opgaver er uden kontekst. Opgaveteksten i opgave 48 er også værd at be-

mærke, her benytter Sigma, et ord ”navn” fra dagligdagsdomænet og benytter det i det specialiserede do-

mæne, omkring brøk ”navn”. Der er ikke nogen verbaltekst eller andet, som leder eleverne fra dagligdags-

domænet og over i matematikkens brug af ordet ”navn”.  

Med analysen af disse to bogsystemer, synes det tydeligt, at valget af bogsystemet kan have en afgørende 

betydning for, hvordan elever klarer sig, først til afgangsprøven og derefter senere i uddannelsessystemet, 

idet der er bogsystemer, som ikke forbereder eleverne på faglig læsning. Det er også klart, at de lærere som 

benytter et bogsystem som Sigma, har en noget tungere byrde at bære, end lærere der benytter et bog-

system som KonteXt, idet disse lærere i højere grad er nødsaget til at supplere deres materiale for at opfylde 

Fælles Mål 2009. Her ville det være naturligt at søge råd og vejledning hos skolens matematikvejleder, hvis 

der findes en sådan på skolen.  

Matematikvejlederens rolle  
I de foregående afsnit har jeg analyseret de to lærebogssystemer KonteXt og Sigma, ved at gøre en mindre 

del af materialet eksemplarisk. Det er naturligvis et lidt spinkelt grundlag, men det tegner alligevel et meget 

godt billede. Det er helt tydeligt, at der er tale om to meget forskellige lærebogssystemer. KonteXt er bygget 

op omkring idéerne fra RME45, hvilket er tydeligt hele vejen igennem. Sigma er bygget op om ”en stor 

mængde opgaver og elevaktiviteter”46, hvilket også er meget tydeligt.  

I forhold til faglig læsning i matematik kan jeg, som matematiklærer og kommende matematikvejleder, godt 

blive noget bekymret. Vi ved fra ”Matematik på grundskolens mellemtrin”47, at lærebogssystemet har en 

stor indflydelse på valg af organiserings- og arbejdsformer i matematikundervisningen. Fra samme undersø-

gelse ved vi også, at kun 51% af lærerne på mellemtrinnet har en linjefagsuddannelse i matematik. På den 

måde bliver matematikvejlederens rolle helt essentiel. Det må være matematikvejlederen, som har det fag-

didaktiske overblik og som har overblik over på hvilke punkter, der er brug for supplering i forhold til det 

bogsystem som skolen benytter og de bindende målsætninger fra Fælles Mål 2009.  

Jeg vil her tage to punkter op, som jeg finder naturligt for matematikvejlederen. Dels vil jeg, som tidligere 

nævnt, analysere Michael Wahl Andersen og Trine Kjær Kroghs materiale ”Læs & Forstå matematik”. Dels vil 

jeg præsentere et forslag til en kontinuerlig planlægning for faglig læsning gennem skoleforløbet. 
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 RME - Realistic Matematic Education, Freudenthal Instituttet, Ütrecht Universitet, Holland 
46

 Schultz, Henry m.fl.: ”Sigma for fjerde,  Lærerens bog”, 2005, side 15 
47

 Evalueringsinstitut, Danmarks: ”Matematik på grundskolens mellemtrin - Skolernes arbejde med at udvikle elevernes 
matematikkompetencer”, 2006 
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”Læs & forstå matematik”  

”Læs & forstå matematik”48 er et af de få tilgængelige danske materialer som direkte knytter faglig læsning 

og matematik sammen. Bogen er opdelt i et teoretisk afsnit og 6 praksisorienterede kapitler. Jeg vil i det føl-

gende analysere og diskutere dels det fagdidaktiske afsnit dels praksisafsnittene, for at afgøre brugbarheden 

af materialet som matematikvejleder.   

Wahl og Krogh begynder det fagdidaktiske afsnit med en reference til Reikerås, ”Å lese i matematikken” 

(2006) (Et delresultat af Reikerås doktordisputats fra 2007, som jeg henviser til i afsnittet ”Læseforståelse af 

matematikholdig tekst) og konkluderer af denne artikel: 

” …at halvdelen af læsesvage elever klarer sig markant bedre, når det gælder fær-

dighedsregning, end når det gælder problemregning. Dette er en tydelig indikati-

on af, at øget fokus på faglig læsning er afgørende for en kvalificeret undervisning 

i problemregning i matematik.” 

En meget interessant konklusion, som vil give alle stolte matematiklærere en snert af dårlig samvittighed og 

en øget motivation for at finde ”løsningen”. Mere interessant bliver det, når Reikerås selv i ”Å lese i matema-

tikken” giver denne konklusion: 

”Svak leseferdighet ser ikke ut til a ha så stor negativ påvirkning på matematikk-

utviklingen som tidligere antatt. Dette gjelder både for de elever som har svake 

matematikkprestasjoner og de som har normalprestasjoner i matematikk.”49 

Om det er sagen om, at glasset er halvfyldt eller halvtomt, eller det er påstanden om, at alle undersøgelser 

kan læses som man vil, må stå hen i det uvisse. Men jeg finder det meget interessant og det efterlader en 

snert af vildledning.  

Det er Arnbaks50 definition af begrebet faglig læsning, som ligger til grund for materialet. Ifølge Arnbak er 

faglig læsning der, hvor viden tilegnes gennem læsning. Læsningen overgår fra at være målet med læringen 

til at være en forudsætning for læring, som også er det ene af de to hovedpunkter der omtales i ckf’en. Det 

vi blot må holde os for øje her er, at Arnbak tager sit udgangspunkt i den danskfaglige verden og i de traditi-

onelle faglitterære tekster og deres opbygning. Hvis vi antager, at matematikbogen tilhører en særlig genre, 

som ikke umiddelbart kan betegnes som traditionel faglitteratur, er der altså en svaghed i forhold til genren. 

Udover at Maagerø og Skjelbred definerer matematikbogen som en særlig multimodal tekst, diskuterer og 

problematiserer Bent Lindhardt (lektor i matematik på ucsj) i to sammenhængende artikler i ”Matematik”51, 

at matematikbogen måske i langt højere grad skal betegnes som en opgavebog end som en tekstbog. Lind-

hardt har opgjort 4 forskellige bogsystemers indhold og kategoriseret det i: Berettende tekst, instruerende 

tekst, informerende/forklarende tekst, argumenter og opgaver. For tre af de fire systemer er ca. 80% af ind-

holdet opgaver, hvilket kunne godtgøre, at en matematikbog ikke skal betegnes som tekstbog men som en 

opgave bog.52 Wahl og Krogh er naturligvis nødt til at vælge sig en position i forhold til deres definition af be-

grebet faglig læsning. Men det er min påstand, at det får en stor betydning i forhold til materialets videre ud-

formning. Det vender jeg tilbage til. 
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 Andersen, Michael Wahl og Krogh, Trine Kjær: ”Læs & forstå matematik”, 2011 
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 Reikerås, Elin: ”Å lese i matematikken”, IN: Spesialpedagogikk 04/06, side 54 
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 Arnbak, Elisabeth: ”Faglig læsning - fra læseproces til læreproces”, 2008 
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 Lindhardt, Bent: ”Hvad er faglig læsning i matematik?”, IN: Matematik 04/11 og 05/11 
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”Der fokuseres derfor på lærerens tilrettelæggelse og ikke på materialernes individuelle udformning.”53 Et 

udsagn der synes at tage højde for den mangfoldighed af lærebogssystemer, som benyttes i grundskolen og 

som gør den enkelte lærer opmærksom på, at ansvaret er hans/hendes, uanset bogsystem. Men også et ud-

sagn, som umiddelbart lægger sig meget åbent op mod, hvilke muligheder der er for at komme omkring fag-

lig læsning. En åbenhed som jeg desværre ikke finder, at materialet kan holde hele vejen igennem.  

Wahl og Krogh vælger at henvise til den tidlige model for læsning, hvor læsning forstås som: 

Læsning = afkodning  forståelse54 

Og benytter ikke den nyere model som også inddrager intentionen, jf. afsnittet ”Læseforståelse af matema-

tikholdig tekst”. Det virker lidt besynderligt, idet en af hovedteserne i materialet er genrekendskab og i kapit-

let ”Kend din bog” er en af instrukserne at: 

”Som lærer bør man tilstræbe, at eleverne anlægger et metaperspektiv på bogens opbygning. Det sker ved, 

at eleverne skal forholde sig til: Hvad er forfatterens hensigt med opbygningen?”  

Der er vel lige netop her tale om intentionen.  

Det er Carsten Elbros tanker om læseforståelse, som ligger bag dette begreb i materialet. Wahl og Krogh be-

skriver, hvordan læseforståelse handler om at kunne kombinere egne erfaringer og viden med det forfatte-

ren har skrevet (forfatterens intention) og derigennem skabe mentale repræsentationer. ”Sproget giver ele-

verne mulighed for at beskæftige sig med genstande og begreber, der ikke perceptuelt er til stede."55 En be-

skrivelse som jeg finder meget i tråd med Kabels brug af sprogpædagogiske tanker. I det følgende afsnit be-

handler Wahl og Krogh den ekstra udfordring læseforståelse er i forhold til elever med dansk som andet 

sprog. Her fremgår det, at ”Elever, der misforstår et ords betydning, opdager ikke nødvendigvis selv, at de 

ikke har forstået ordet rigtigt. Derfor kan man som lærer ikke nøjes med at spørge eleverne, om de har for-

stået en tekst. Man er nødt til at stille konkrete spørgsmål om ord og begreber i teksten for at sikre sig, at 

eleverne har forstået teksten på den måde, som var forfatterens mening.”56 (Jeg forestiller mig, at det sam-

me gør sig gældende for elever med dansk som første sprog.) Igen tolker jeg et sprogpædagogisk fokus-

punkt, hvor det er dialogen mellem lærer og elever, der er afgørende for at eleverne opnår det fulde udbytte 

af tekstens intention og derfor undrer materialets videre udformning mig.  

Det sidste argument jeg vil tage fat i fra den fagdidaktiske gennemgang er en tilføjelse som Wahl og Krogh 

bringer. Argumentet er Mulvads og lyder, ”Faglig læsning forudsætter, at eleven mestrer matematikkens 

fagsprog for at kunne læse sig til viden inden for matematik.” Det understreges, at eleverne ikke skal tilegne 

sig fagsproget gennem læsning, men at fagsproget er en forudsætning for at kunne læse og forstå matema-

tik.57 Hermed får vi en rækkefølge for fagsprog og faglig læsning. Det er således afgørende at fagsproget er 

på plads inden eleverne udsættes for sproget i matematisk tekst. Det må betyde at fagsproget skal opbygges 

fra dagligdagsdomænet i uformelle, intuitive termer og derigennem gøres til formelt fagsprog.  

Trods det, at der i det fagdidaktiske afsnit er flere forhold, hvor jeg ikke er enig med Wahl og Krogh, synes 

jeg afsnittet er berettiget. Vi må forholde os til det krydspres som lærere i grundskolen er udsat for, i forhold 
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til krav om øget faglig indsigt, begrænsning af ressourcer og øget faglig målopfyldelse. For mange lærere vil 

”Læs & Forstå Matematik” måske være den eneste mulighed for at være opdateret i forhold til faglig læs-

ning, og så er materialet en udmærket ”bred pensel”. Som kommende matematikvejleder håber jeg natur-

ligvis på, at der er lærere som bliver mere nysgerrige på begrebet, eller nogle som stiller sig kritisk overfor et 

eller flere punkter i materialet. Det er gennem kritisk tilgang og dialog / diskussion i en faggruppe, at ny læ-

ring opstår og de fagdidaktiske argumenter tilvejebringes. Og det kan aldrig skade. 

I praksisdelen introduceres Lyskurven. Lyskurven benyttes som en visuel indikator for færdselsreglerne i fag-

lig læsning, jf. Wahl og Krogh. En tanke som ligger meget tæt op af Merete Brudholms tanker om før, under 

og efter aktiviteter58. Idéen om lyskurven er bygget således op: 

 Gul - Før aktiviteter 

 Grøn - Under aktiviteter 

 Rød - Efter aktiviteter 

Jeg har meget svært ved at forlige mig med denne lyskurv. Jeg finder den på ingen måde logisk eller hjæl-

pende. For mig begynder en lyskurv både i visuel forstand og som verbal remse (rød - gul - grøn) med rød, 

derefter gul og endelig grøn. Rød symboliserer for mig fuldt stop / ekstra opmærksomhed / forbud. Gul er 

for mig afvent / gør dig klar / midt i mellem forbud og tilladelse og grøn er sæt i gang / fuld aktivitet / tilladt.  

Derefter har materialet 6 kapitler med hver en tilhørende planche: Kend din bog, Inden du går i gang, Du er i 

gang, Læsevejene, 3 strategier og problemløsningsark. Jeg gengiver analysen af enkelte kapitler her: 

”Kend din bog”, et kapitel om genrekendskab. Udover planchen hører også et kopiark59, som stiller spørgs-

målene: Hvad hedder din matematikbog?, Er der sammenhæng mellem titel og indhold?, Se på indholdsfor-

tegnelsen: Hvor mange kapitler er der i bogen?, Hvilke emner handler kapitlerne om?, Kender du nogen af 

emnerne på forhånd? Hvilke? Og Hvorfor tror du, at forfatteren har valgt denne rækkefølge? Derudover er 

endnu et kopiark60, som oplister egenskaberne for en aktiv læser. Teksten i kapitlet er alt sammen repetition 

i forhold til det fagdidaktiske afsnit, dog med et lidt lavere abstraktionsniveau.  

”Inden du går i gang”, tager afsæt i Brudholms tanker om ”før læsning”. Til dette kapitel hører også foruden 

planchen to kopiark61. Det ene er et noget omfattende skema, med overskriften ”Jeg undersøger”. Skemaet 

indeholder 12 spørgsmål som f.eks.: Hvad er sammenhængen mellem det kapitel du skal i gang med at læse, 

og det tidligere kapitel i bogen?, Hvordan er de enkelte afsnit bygget op? (Fortællende, berettende, instrue-

rende, spørgende), Hvordan hænger afsnittene sammen? o.s.v. I teksten er der udover en repetition af det 

fagdidaktiske afsnit også medtaget tankekort som eksempel på, hvordan elevernes forforståelse kan aktive-

res og mentale repræsentationer kan dannes, hertil knytter det andet kopiark sig. Wahl & Krogh bemærker, 

at eleverne formegentligt vil skrive tankekortene i et dagligdagssprog og at det er lærerens opgave at hjælpe 

eleverne til at omsætte de uformelle termer til formelt fagsprog.    

                                                           
58

 Brudholm, Merete: ”Læseforståelse - hvorfor og hvordan?”, 2002, side 208 
59

 Andersen, Michael Wahl og Krogh, Trine Kjær: ”Læs & forstå matematik”, 2011, side 60 
60

 Ibid, side 61 
61

 Ibid, side 63 og 64 

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012



Afgangsprojekt - matematikvejleder 
Mette S. Christensen - studie nr. 116443 - University College Sjælland - forår 2012 

 
20 

 

”Opgaveløsning” har udover planchen knyttet to kopiark62 til sig. Det ene handler om ”under læsning” og 

kommer med tre mulige strategier. Det andet er et afkrydsningsark, som gentager nogle af aktiviteterne fra 

”under læsning”, uddybet med genfortælling, tegning, spørgsmål (Hvad er spørgsmålet?, Hvad ved vi? Og 

Hvad ved vi også?), valg af løsningsstrategi, overslag, udregning af resultat og sammenhold mellem overslag 

og resultat (i øvrigt identisk med forslaget fra Fælles Måls Undervisningsvejledning63). Øvelsen er tænkt som 

makkerarbejde. Kapitlet er i vid udstrækning en repetition i forhold til det fagdidaktiske afsnit.  

”Du er færdig” er den metakognitive proces, som er inspireret af Brudholms ”efter læsning”. Her præsente-

res også et muligt ”problemløsningsark”, som kan støtte elever med læsevanskeligheder. Skemaet indehol-

der en række spørgsmål: Spørgsmålet?, Jeg ved?, Jeg ved også?, Illustration?, Overslag? Udregning? Tekst-

svar? Derudover hører også et kopiark64, her bliver eleverne bedt om selv at fremstille et kapitel til en ma-

tematikbog.  

Som kommende matematikvejleder ønsker jeg naturligvis, at mine kollegaer skal tage arbejdet omkring fag-

lig læsning op. Jeg vil også gerne virke som en ressourceperson i den sammenhæng og give dem adgang og 

kendskab til godt og inspirerende materiale på området. Men jeg vil ikke foreslå dem at bruge ”Læs og For-

stå Matematik” fra A - Z. Som jeg bemærkede i forhold til det fagdidaktiske kapitel, så finder jeg det brug-

bart, på trods af, at jeg på visse områder finder materialet noget upræcist og lettere misvisende. Praksiska-

pitlerne ser meget indbydende og lettilgængelige ud, men en komplet gennemgang er i min overbevisning 

for rigid og tung. Samtidig er der trin, som jeg ikke finder relevante, hvis vi antager, at forløbet skal foregå i 

starten af 4. klasse, hvor det store spring i lærebogsmaterialet er (for de fleste materialer). Et klassetrin som 

forfatterne selv omtaler. Hele ”Kend din bog” forestiller jeg mig vil få en meget overfladisk behandling af 

elever på 4. klassetrin. Ikke af ond vilje, men det metaniveau kan de slet ikke nå. Et andet eksempel er ko-

piark 365, som hører til ”før læsning”. Her finder jeg også at spørgsmålene er uden for rækkevidde hos elever 

i 4. klasse. Det er ikke min vurdering, at elever i 4. klasse kan analysere sig frem til sammenhængen mellem 

to kapitlers rækkefølge i en matematikbog, eller vil kunne analysere sig frem til om teksten er fortællende, 

berettende, instruerende eller spørgende. Vi kunne selv forsøge at sætte et kriterium op for forskellen mel-

lem fortællende og berettende.  

Der er selvfølgelig også afsnit, der sagtens kan benyttes. Det giver god mening, for mig, at gennemgå og dis-

kutere kopiark 2 ”En aktiv læser”66, ligesom jeg finder gennemgang og brug af tankekort værdifuldt. Det 

samme er min vurdering af kopiark 567, som er problemløsningsstrategier. Her har jeg dog et par betænke-

ligheder omkring formen. Dels finder jeg afkrydsningsskemaformen noget rigid, men anerkender at den kan 

være brugbar som en synliggørelse af en proces. Dels finder jeg arbejdsgangen som makkerpar noget be-

tænkelig, idet vi ved fra tidligere, at elever som indlæser fejl ikke selv opdager disse fejl. Jeg mener derfor ik-

ke, at dette skema kan stå alene. 

Mine sidste kritikpunkter overfor materialet er dels en antagelse om, at der findes lærebogssystemer, f.eks. 

Sigma, hvor det vil være nærmest nyttesløst at benytte disse gennemgange. Det er naturligvis min påstand, 

som jeg vil forsøge at afprøve ved at lade den 4. klasse, som jeg er matematiklærer for, afprøve enkelte af 

                                                           
62

 Andersen, Michael Wahl og Krogh, Trine Kjær: ”Læs & forstå matematik”, 2011, side 67 og 69 
63

 UVM: ”Fælles Mål - Matematik”, 2009, side 67 
64

 Ibid, side 71 
65

 Andersen, Michael Wahl og Krogh, Trine Kjær: ”Læs & forstå matematik”, 2011, side 63 
66

 Ibid, side 61 
67

 Ibid, side 67 
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gennemgangene. Resultatet vil jeg fremlægge ved den mundtlige del af denne opgave. Dels er det min vur-

dering, at materialet indbyder til en forståelse af, at faglig læsning er en skematiseret aktivitet, som kan gen-

nemgås og overstås. Det er ikke min holdning og ej heller min vurdering af intentionen fra Fælles Mål 2009. 

Det er min vurdering at faglig læsning netop er et begreb, som er konstant underliggende i undervisningen 

ligesom f.eks.: Undervisningsdifferentiering og It i undervisningen. Endelig må vi også have for øje, at ”læse 

for at lære” i matematikbogen kun er det ene af to hovedformål jf. Fælles Mål 2009, det andet hovedformål 

er matematikholdige tekster fra dagligdagen. En del af formålet som på ingen måde nævnes eller behandles.  

”Læs & Forstå Matematik” kan godt bruges, når blot der tages højde for ovenstående. Det er også et brug-

bart materiale, til en synlig og systematisk gennemgang af feltet omkring faglig læsning, når man blot har in 

mente, at det dermed ikke er ”overstået”.  

Læseplan 

På den skole hvor jeg er ansat, har vi en læseplan for projektarbejde. Læseplanens intention er, at sikre et 

kontinuerligt arbejde med alle projektarbejdets faser gennem hele skoleforløbet. Et redskab som bevirker, at 

alle lærere kender deres rolle i forhold til projektarbejdsformen og som også gør lærerskift i skoleforløbet 

lettere. Jeg forestiller mig, at en plan for hvorledes faglig læsning kan indtænkes og synliggøres for alle klas-

setrin, på samme vis kan være et brugbart redskab.  

Jeg tænker faglig læsning som en fortløbende kontinuerlig proces, som konstant er underliggende i under-

visningen. Jespersen & Kamp68 har i ”Faglig læsning i fagene” udarbejdet en læsetrappe69, som giver et godt 

overblik over, hvornår i skoleforløbet det er muligt at forvente de forskellige læsekompetencer er udviklet, 

sådan at det er muligt, at arbejde med dem på et metakognitivt niveau. Læsetrappen ser således ud: 

 

Trappen kan, jf. Jespersen og Kamp, tolkes således: ”Man starter i bunden og går opad på læringens vej. 

Mange gange må man i undervisningen gå et eller to trin ned ad trappen for at sikre forståelsen af trinnet 

nedenunder - gerne på et højere niveau, end da man var der sidst.”70 Denne trappe vil jeg benytte som 

guideline for rækkefølgen af de forskellige facetter omkring faglig læsning. 

Jeg forestiller mig, at læseplanen kan se således ud71: 

                                                           
68

 Jespersen, Lone Skafte og Kamp, Anne Risum: ”Faglig læsning i fagene”, 2010 
69

 Ibid, side 6 
70

 Ibid, side 6 
71

 Vi benytter KonteXt bogsystemet på den skole, hvor jeg er ansat, hvorfor jeg naturligvis tager udgangspunkt i netop 
det materiale og dets opbygning. 
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Klassetrin: Fokuspunkter: 

0. klasse: 
Tal om billederne i bogen - betyder de noget i forhold til opgaven? 
Hvordan kan jeg se forskel på danskbogen og matematikbogen? 
Al samtale og dialog forgår i dagligdagstermer. 

1. klasse: 
Læs historierne om Familien Tal op til hvert kapitel. Tal om, hvorfor det er en matematik hi-
storie. Lad eleverne komme med forslag til, hvad matematikken er i den historie.  
Synliggør de matematiske begreber, der arbejdes med. Lad der være mange forskellige re-
præsentationer i lokalet. Således at eleverne hjælpes på vej med at danne mentale repræ-
sentationer.  
Lad dialogen være et centralt punkt i undervisningen på forskellig vis, således at læsefor-
ståelse tjekkes hos eleverne og evt. fejlforståelse korrigeres.  

2. klasse: 

Læs historierne om Familien Tal op til hvert kapitel. Lad elever finde matematikken i histo-
rien. Tal om emnerne og spørg eleverne, om de ved noget om emnet i forvejen. 
Lad eleverne kigge på billedet i begyndelsen af kapitlet og lad eleverne digte historien om 
Familien Tal. Lad eleverne komme med argumenter for, hvorfor de netop tror, at det er hi-
storien og det matematiske emne, som bringes op. Læs historien op og lad eleverne høre, 
hvor stor en del de havde rigtig. 
Lad eleverne lave små opgaver til hinanden. 
Dialogen er stadig central. Samtalen er i dagligdagstermer og få fagtermer kommer lang-
somt med. 

3. klasse: 
Brug illustrationerne i begyndelsen af kapitlerne til dialog. Lav 3 undrespørgsmål, der passer 
til illustrationen.  
Tal om hvordan illustrationerne hører til opgaven.  
Lad eleverne lave en planche over et givent matematisk emne. Tal om planchen som genre 
og dens opbygning. Tal om plancherne bagefter - hvilke er gode og hvorfor / hvilke er min-
dre gode og hvorfor? 
Klassesamtalen er et vigtigt element. Brug dagligdagstermer og fagtermer, så eleverne ken-
der koblingen mellem dem.  

4. klasse: 

Gennemgå den nye type matematikbog grundigt. Gennemgå bogens opbygning med intro 
sider, kontekstopgaver, viden om, aktiviteter, breddeopgaver og eftertanken. Tal om for-
skellen på de forskellige dele og hvad de er gode til hver især. 
Lad eleverne beskrive en tilfældig side, helt ned til mindste detalje. Det fortæller noget om, 
hvilke elementer på siden de lægger mærke til og hvilke elementer de overser. 
Gennemgå og brug ”En aktiv læser” fra Læs & Forstå Matematik. 
Vælg en given opgave. Oversæt den til en tegning uden brug af ord. 
Lad gerne eleverne arbejde med guldkornshæfte eller anden form for logbog.  
Træn eleverne i at benytte fagtermer i klassesamtalen, hvor det er muligt.  
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5. klasse: 
Diskuter i klassen, hvordan en kontekstopgave løses. Udarbejd et eller flere skemaer som 
klassen arbejder efter i en tid. Diskuter igen, hvilket virker bedst og hvorfor? (Præsenter 
evt. eleverne for skemaet fra Læs & Forstå Matematik) Er alle enige? Er arbejdet med kon-
tekstopgaver nemmere, når man arbejder efter skema? 
Arbejd med mindmap eller tankekort. 
Brug stadig guldkornshæfte eller anden form for logbog. 
Lav oversættelseskort mellem dagligdagstermer og fagtermer. 

6. klasse: Lad eleverne omsætte en tekst fra en kontekstopgave til en anden teksttype og omvendt. 
Brug mindmap eller tankekort til begrebsafklaring 
Lav huskespil med hverdagstermer >< fagtermer 
Diskuter forskellen på forskellige læseteknikker, hvornår bruges hvad. 
Lad eleverne finde afgørende ord (kodeord) i en opgave. 
Brug stadig gerne guldkornshæfte eller anden form for logbog. 
 

7. klasse: 
Benyt forskellige teksttyper (leksikon, forskellige matematikbøger / forskellige klassetrin, 
formelsamling, tekst fra internettet og evt. elev fremstillet tekst) om et bestemt matema-
tisk begreb, f.eks. procent. Beskriv forskellene i teksttyperne.  
Lad eleverne diskutere, hvornår en tekst er: Berettende - beskrivende, Forklarende, instrue-
rende, diskuterende, argumenterende, evaluerende. Lad eleverne komme med eksempler 
på de forskellige teksttyper.  
Lav gæt et fagord. Ustyr én elev med et fagord og lad de andre gætte ved at stille spørgs-
mål, som kun må besvares med Ja/nej. 

8. klasse: 
Repetition af ovenstående. 
Udstyr hver elev med et fagord i forbindelse med et givent emne, og lad eleven forklare or-
det uden at bruge det. Lad de øvrige forsøge at gætte. 
Stil spørgsmål: Uddyb, forklar, hvorfor? 
Eleverne skal så vidt muligt udtrykke sig i fagtermer. 

9. klasse: 
Repetition af ovenstående. 
Lad eleverne gå på jagt i matematikbogen efter ”uforståelig matematiktekst”, diskuter 
hvorfor teksten bliver svær, afgør hvilket ord, tegn el.lign. der er afgørende, oversæt den til 
dagligdagstermer og omvendt. 
Arbejd med teksten fra tidligere afgangsprøver, brug et udpluk af ovennævnte ideer. 

Alle klassetrin: 

Arbejd med en synlig liste, begrebskort el.lign. over nye fagtermer. 
Vær særlig opmærksom på ord der skifter betydning fra dagligdagens brug til matematik-
kens brug. F.eks.: Forskel, positiv, negativ, potens, rod, led, produkt, forhold o.s.v. 
Brug gerne spørgsmål som: Hvorfor? Hvor ved du det fra?  
HUSK: At inddrage anden matematikholdig tekst end matematik bogen. Tag udgangspunkt i 
en autentisk situation fra hverdagen, ture el.lign. Brug f.eks.: Billetter, klippekort, buspla-
ner, oversigter fra biograf/teater, programmer over arrangementer, TV oversigter, Oversig-
ter over entrépriser, artikler fra aviser/ blade, vejrudsigter o.s.v.   
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Det er mit håb, at jeg med denne oversigt, kan gøre det fagdidaktiske arbejde omkring faglig læsning mere 

overskueligt for mine kolleger. Læseplanen gør naturligvis ikke arbejdet alene, det bliver et gennemgående 

punkt på fagudvalgsmøderne i det kommende skoleår, idet det er et punkt, hvor jeg ved der er behov for at 

gøre en ekstra indsats.  

Udover disse to elementer, Læs & Forstå Matematik og læseplanen, er jeg bevidst om, at der forhåbentlig er 

kolleger, som vi komme til mig og efterspørge helt specifik vejledning i forhold til faglig læsning. Det må jeg 

naturligvis tilpasse helt individuelt til den enkelte situation.  

Konklusion 
Jeg har i opgaven her valgt at sætte fokus på opblomstringen af begrebet faglig læsningen, hvordan betingel-

serne for faglig læsning er, set i forhold til to forskellige lærerbogssystemer og hvordan jeg som matematik-

vejleder kan være styrende i processen omkring faglig læsning. 

Jeg synes jeg har fået klart indblik i, hvordan begrebet er kommet ind i den danske grundskole. At det er 

kommet ud af manglende læsefærdigheder hos danske skoleelever, som et rent tiltag i danskfaget til at be-

gynde med og at processen er styret fra politisk side.  

Med analysen af de to udvalgte bogsystemer er det min påstand, at faglig læsning har meget forskellige vil-

kår, alt efter hvilket bogsystem man som lærer/skole benytter i matematikundervisningen. Et faktum jeg 

mener kræver særlig opmærksomhed. 

Endelig har jeg belyst matematikvejlederens muligheder for at indgå som ressourceperson i forhold til faglig 

læsning, gennem analyse af materialet ”Læs & Forstå Matematik”72 og ved at udarbejde et forslag til en læ-

seplan for faglig læsning. To forskellige veje til at synliggøre behovet for en aktiv indsats omkring arbejdet 

med faglig læsning.  

Det er herefter min samlede konklusion, at faglig læsning har svære betingelser. Jeg er klar over, at begrebet 

som bindende mål, stadig er relativt nyt, men jeg er også bevidst om, at disse politisk bestemte målsætnin-

ger har en urimelig lang implementeringstid i grundskolerne. Det er min forhåbning at styrkelsen af ressour-

cepersoner, herunder matematikvejledere, kan være medvirkende til, at processen bliver hurtigere end 

f.eks. processen omkring undervisningsdifferentiering73 på trods af besparelser i undervisningens-sektoren. 

Perspektivering  
Jeg har i denne opgave forsøgt at undersøge og analysere de forskellige elementer omkring faglig læsning. 

Der er flere forhold, som jeg stadig mener, giver anledning til opmærksomhed for at komme videre i proces-

sen omkring faglig læsning i matematikfaget. 

Jeg mener, vi er nødt til at få faglig læsning i faget matematik helt væk fra den dansk faglige tilgang. Det er 

min påstand, at vi stadig hænger alt for meget fast i strukturen, som er udviklet af danskfaget og som funge-

                                                           
72

 Andersen, Michael Wahl og Krogh, Trine Kjær: ”Læs & forstå matematik”, 2011 
73

 Jeg har tidligere, i min Bachelor opgave, beskæftiget mig med implementeringen af undervisningsdifferentiering i den 
daglige undervisning. Min undersøgelse viste, at 13 år efter den lovmæssige indførelse af begrebet var der stadig 40 % 
af matematiklærerne, som ikke brugte undervisningsdifferentiering. 
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rer som en paraply over alle typer faglig tekst. Det er også min påstand, at der bør arbejdes på en klar defini-

tion af matematikholdig tekst og tages afsæt i denne, i forhold til faglig læsning i matematikfaget.  

Jeg synes især der skal være opmærksomhed omkring:  

 Mindre fokus på verbal tekst 

 Mere fokus på de øvrige modaliteter 

 Mindre fokus på matematikbogen 

 Mere fokus på andre matematikholdige tekster 

 Mindre fokus på en skematisk tilgang til faglig læsning  

 Mere fokus på en holistisk tilgang til faglig læsning   

   

Det bliver endnu engang klart for mig, at det fagdidaktiske arbejde er helt essentielt i forhold til at kunne le-

vere undervisning på et kvalificeret niveau. Jeg håber virkeligt, at alene udnævnelse og ansættelse af mate-

matikvejledere kan være med til at legitimere dette arbejde og synliggøre vigtigheden af en konstant konti-

nuerlig indsats, både overfor kolleger og overfor skolernes ledelse. Så må vi som matematikvejledere gøre 

vores til, at matematikfaget konstant følger udviklingen og lovgivningen.  
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Bilag 1 
Introside KonteXt 
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Bilag 2 
Kontekst opgave fra KonteXt 
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Bilag 2 
Kontekst opgave fra KonteXt - fortsat 
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Bilag 3 
Introside Sigma 
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Bilag 4 
Kontekst opgave fra Sigma 

 

 

 

 

Lærerprofession.dk – et site om lærerpraksis og professionsudvikling folkeskolen.dk 2012




