
 

 

Matematikkens mange døre 

- et bachelorprojekt om skriftlige matematikopgaver og matematisk modellering 

 

 

 

 

 

 

 

Bachelorprojekt 

Nana Jo Rosenlund, 30150353 

Læreruddannelsen på Nyelandsvej 

Københavns Professionshøjskole 

Vejledere: Steffen Overgaard og Jimmy Harder 

d. 3. juni 2019 

Projektets omfang: 64.938 tegn 

  

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Nana Jo Rosenlund, 30150353 Bachelorprojekt d. 3. juni 2019 

Læreruddannelsen Nyelandsvej  Københavns Professionshøjskole 

Side 2 af 36 
 

Indholdsfortegnelse 
1. Indledning ........................................................................................................................................ 4 

1.2 Problemformulering ................................................................................................................... 5 

2. Læsevejledning ................................................................................................................................ 5 

3. Forskningsoversigt ........................................................................................................................... 6 

4. Metode og undersøgelsesdesign ....................................................................................................... 7 

4.1 En induktiv metodisk indgangsvinkel og præsentation af min empiri ....................................... 7 

4.2 Undersøgelsens interviews ......................................................................................................... 7 

4.2.1 Semistrukturerede interviewguides ..................................................................................... 8 

4.2.2 Præsentation af informanter ................................................................................................. 9 

4.2.3 Transskription og kodning ................................................................................................... 9 

4.3 Dokumentanalyse af opgaveeksemplerne ................................................................................ 10 

5. Teori ............................................................................................................................................... 12 

5.1 Matematisk modellering ........................................................................................................... 12 

5.2 At læse matematik .................................................................................................................... 13 

5.3 Omverdenssituationen .............................................................................................................. 13 

5.4 Matematikkens verden ............................................................................................................. 14 

6. Analyse........................................................................................................................................... 15 

6.1 Ekspertinformanternes erfaringer ............................................................................................. 15 

6.1.1 Lise .................................................................................................................................... 15 

6.1.2 Julie .................................................................................................................................... 16 

6.1.3 Martin ................................................................................................................................ 17 

6.1.4 Troels ................................................................................................................................. 17 

6.2 Analyse af opgaveeksempler .................................................................................................... 19 

6.2.1 Opgavernes kontekst .......................................................................................................... 19 

6.2.2 Opgavernes sproglige ressourcer ....................................................................................... 21 

6.2.2.1 KonteXt+: Freddys bageri ........................................................................................... 22 

6.2.2.2 MULTI: Division ........................................................................................................ 25 

7. Diskussion ...................................................................................................................................... 28 

8. Konklusion ..................................................................................................................................... 31 

9. Handleperspektiv ........................................................................................................................... 32 

10. Litteraturliste ................................................................................................................................ 34 

 

 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Nana Jo Rosenlund, 30150353 Bachelorprojekt d. 3. juni 2019 

Læreruddannelsen Nyelandsvej  Københavns Professionshøjskole 

Side 3 af 36 
 

 

  

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



Nana Jo Rosenlund, 30150353 Bachelorprojekt d. 3. juni 2019 

Læreruddannelsen Nyelandsvej  Københavns Professionshøjskole 

Side 4 af 36 
 

1. Indledning 
Faglig læsning er i dag en obligatorisk del i alle skolens fag, hvor eleverne skal lære at læse fagtek-

ster tilhørende de forskellige fag. I matematik er størstedelen af lærebøgerne opgaver, hvor eleverne 

skal løse sig frem til viden frem for at læse sig frem til en viden (Lindhardt 2011: 18). Faglig læs-

ning bliver særligt relevant fra 4. klasse, når de begynder at arbejde ud fra grundbøger, da disse er 

mere teksttunge end de engangshæfter, eleverne plejer at anvende i indskolingen (Andersen og 

Krogh 2011: 6). I grundbøgerne skal eleverne være i stand til at læse indholdet og oversætte tek-

stens omverdenssituation til en matematisk repræsentation, manipulerer dette til en matematisk løs-

ning, og så igen oversætte dette ”tilbage” til omverdenssituationen. Denne proces kaldes matematik 

modellering og er en vigtig kompetence i alle de tilfælde, hvor matematik bringes i anvendelse for 

at løse et problem i omverdenen (Jess et. al 2013: 329f). 

Matematik er samtidig præget af et særligt fagsprog, der både adskiller sig markant fra hverdags-

sproget og indeholder begreber, vi godt nok kender fra hverdagen, men som har en lidt anden betyd-

ning. At lære matematik kan på mange måder sammenlignes med at lære et fremmedsprog. Ifølge 

tyske undersøgelser, skal elever i indskolingen alene i matematik lære ca. 500 nye ord og begreber, 

og samtidig viser norske undersøgelser, at elever, der har sproglige vanskeligheder, også har van-

skeligheder i matematik (Johansen 2007: 7). 

Matematikkens fremmedsprog er altså et sprog, eleverne skal tilegne sig for at kunne lære matema-

tik, mens de samtidig skal kunne oversætte frem og tilbage mellem hverdagssprog og matematik-

sprog i løsningen af grundbogens opgaver. Læsning af indholdet i opgaveteksterne er første skridt i 

modelleringsprocessen, og hvis ikke skolen lærer alle elever at læse undervisningens fagtekster, 

skabes en ulighed i klasseværelset, som kan have betydning for elevernes adgang til uddannelsessy-

stemet (Rose 2016: 15). 

Derfor vil jeg i dette bachelorprojekt undersøge, hvordan matematikgrundbøgernes fagtekster og 

modelleringsprocessen hænger sammen, og om selve opgaveformuleringerne spiller en rolle i for-

hold til dette. 

Min problemformulering lyder derfor som følger: 
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1.2 Problemformulering 

Hvad er sammenhængen mellem matematikkens skriftsprog og matematisk modellering, og hvilken 

rolle spiller de skriftlige opgaveformuleringer for elevers matematiske modelleringsproces? 

 

2. Læsevejledning 

Til at undersøge min problemstilling vil jeg benytte den kvalitative metode samt inddrage to opga-

veeksempler til 4. klasse fra hhv. KonteXt+ og MULTI. 

Indledningsvis vil jeg beskrive international forskning, der på forskellig vis belyser sammenhængen 

mellem læsning, matematik og modellering. Dernæst vil jeg gøre rede for mine metodiske valg og 

overvejelser herom, heriblandt betragtninger omkring den metodiske og videnskabsteoretiske til-

gang, udvælgelse af informanter, interviewguides samt analysestrategi af opgaveeksemplerne. Ef-

terfølgende vil jeg præsentere projektets teoretiske grundlag med teori om modelleringsprocessen, 

sprog og læsning. 

I analysen vil jeg først undersøge sammenhængen mellem matematikkens skriftsprog og matema-

tisk modellering ved hjælp af enkeltinterviews med matematikvejledere, en læringskonsulent samt 

en tidligere lektor i matematik. Herefter vil jeg undersøge opgaveformuleringernes rolle for en elevs 

matematiske modelleringsproces ved at foretage en socialsemiotisk analyse på de udvalgte opgave-

eksempler samt supplere analysen med et enkeltinterview med en elev i 4. klasse, der sammen med 

mig har løst de samme opgaveeksempler. På baggrund af analysen vil jeg diskutere, på hvilke må-

der det skriftsproglige hænger sammen med modelleringsprocessen, og hvad dette betyder for mate-

matikundervisningen.  

Afslutningsvis vil jeg konkludere på min problemformulering samt redegøre for i et handleperspek-

tiv, hvordan jeg konkret kan bruge projektets resultater i min undervisning.  
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3. Forskningsoversigt 

Søger jeg på forskning indenfor sprog og matematik, kommer der generelt rigtig mange afhandlin-

ger (Bilag 1: 2), så det er et område, der bliver forsket meget i. Jeg indsnævrede derfor min søgning 

af to omgange. Først ved af indskrænke ’sprog’ til ’skriftsprog’, hvilket indskrænkede antallet be-

tragteligt til hhv. 45 hits på Københavns Professionshøjskoles database og 36 hits på ERIC. Der-

næst indsnævrede jeg yderligere ved at tilføje først ’read’, hvilket ikke gav nogen resultater i nogen 

af databaserne, og dernæst ’model’ til min søgning. Her fik jeg 0 hits på KP’s database og 6 hits på 

ERIC. Jeg fik således to søgningsmodeller, jeg kunne lede videre med; hhv. en søgning omkring 

matematik og skriftsprog og en søgning, hvor også modellering var med. Ved hjælp af mine eksklu-

sions- og inklusionskriterier (ibid.) sorterede jeg iblandt de 45 afhandlinger i KP’s database og de 6 

hits på ERIC og fandt følgende to forskningsprojekter. De har begge fokus på skriftlig matematik, 

men ud fra hhv. et læsemæssigt perspektiv og et modelleringsperspektiv. Begge projekter har an-

vendt den kvantitative metode. 

Anneli Dyrvold har i sin ph.d fra Umeå Universitet forsket i læsning af matematiske tekster, og 

hvilke læsemæssige udfordringer skriftsproget indeholder vha. forskellige statistiske og dokument-

analytiske metoder. Konklusionen på afhandlingen er, at matematikopgaver med brug af mange 

svære ord favoriserer elever med gode læsefærdigheder frem for elever med gode matematiske fær-

digheder. Hun peger således på, at elever med gode læsefærdigheder har en fordel i matematikun-

dervisningen (Dyrvold 2016). 

I 2018 præsenterede en forskergruppe på konferencen International Educational Data Mining i Ra-

leigh et forskningsprojekt, hvor de havde undersøgt sammenhængen mellem testresultater i mate-

matik, dét som de kalder Math Identify (matematisk selvopfattelse, interesse og værdisætning) og 

sproglige træk i de stillede opgaver ved at sammenligne målinger af alle tre dele med hinanden. De 

konkluderer, at de sproglige træk har en større betydning for både testresultater og matematikselv-

opfattelsen, end testresultater og matematikopfattelse har for hinanden (Crossley et. al 2018). 

Forskningsprojekterne viser altså samlet set, at læsefærdigheder ikke bare har en betydning for de 

matematiske færdigheder, men også den matematikfaglige selvopfattelse. Dette perspektiv vil jeg 

vende tilbage til i min diskussion. 
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4. Metode og undersøgelsesdesign 

Jeg har til mir projekt valgt at benytte den kvalitative metode samt arbejde ud fra en induktiv til-

gang. Den kvalitative metode er valgt for at kunne undersøge fænomenet indefra igennem infor-

manternes oplevelser, erfaringer og holdninger (Boolsen 1996: 55) og dermed komme tættere på, 

hvilke udfordringer elever møder i modelleringsprocessen. 

 

4.1 En induktiv metodisk indgangsvinkel og præsentation af min empiri 

Jeg har ydermere valgt at arbejde ud fra en induktiv metodisk tilgang, der tager udgangspunkt i em-

pirisk data og forsøger at konkludere fra det specifikke til det generelle (Andersen og Boolsen 2012: 

41f). Dette har jeg valgt for lade praksiserfaringer frem for teori forme undersøgelsen.  

Jeg startede således min undersøgelsesproces med at interviewe to matematikvejledere, en lærings-

konsulent med matematik som fokusområde og en tidligere lektor i matematik, der alle har mange 

års erfaring i matematikundervisning og har et bredt kendskab til elevers udfordringer på mange 

klassetrin. Deres praksiserfaringer med elevers udfordringer med skriftlige matematikopgaver har 

ligget til grund for udformningen af mit bachelorprojekt, og jeg har således valgt teori og yderligere 

empiri på baggrund af disse interviews. 

Min empiri udgøres samlet set af mine interviews med dem, jeg kalder mine ekspertinformanter, et 

interview med en 4. klasses elev samt opgaveeksempler fra lærebøgerne KonteXt+ og MULTI til 4. 

klasse (Bilag 2: 3f). Jeg har valgt at sætte fokus på 4. klassetrin, da det er her, eleverne typisk møder 

matematikbøger som læremiddel første gang. 

 

4.2 Undersøgelsens interviews 

Da jeg er interesseret i informanternes oplevelser, erfaringer og holdninger, har jeg valgt at inter-

viewe på baggrund af en semistruktureret interviewguide. I det semistrukturerede interview har for-

skeren en generel plan for interviewets forløb rent emnemæssigt, men følger ikke en bestemt række-

følge eller en bestemt ordlyd af spørgsmålene (Packer 2011: 43).  

Jeg ønskede så vidt muligt at få informanterne til selv at sætte ord på deres tanker omkring sprog i 

matematik, og det var derfor intentionen med interviewformen at skabe et så normalt samtaleforum 

som muligt. Med et interview i form af en almindelig samtale, kan man undgå den kunstighed, som 

et konventionel interview kan få pga. dets vægt på kontrol og standardisering, hvorimod samtalen er 
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mere sensitiv overfor den unikke oplevelse og informantens subjektivitet (ibid.: 47). Et samtalein-

terview kan også dæmme op for den magtassymmetri, som altid vil opstå i en interviewsituation 

(Kvale 1997: 32).  

 

4.2.1 Semistrukturerede interviewguides 

Selve interviewguiden er konstrueret i et skema, hvor den ene kolonne indeholder mine forsknings-

spørgsmål og den anden formulering af specifikke spørgsmål indenfor det enkelte forskningsspørgs-

mål (Brinkmann og Tanggard 2010: 38). 

Interviewguiden til ekspertinformanterne er konstrueret på baggrund af nogle meget brede forsk-

ningsspørgsmål: Hvordan vil du beskrive sproget i matematik? Hvilke udfordringer har du oplevet, 

elever møder ifht. sproget? Hvilke udfordringer har lærerne? Hvilke pædagogiske og didaktiske til-

tag har de erfaring med kan hjælpe eleverne ifht. at arbejde med sproget i matematik? (Bilag 4.1: 6). 

Disse forskningsspørgsmål har fungeret som retningslinjer for samtalen og ikke som styrende ele-

menter, der skulle tages i en specifik rækkefølge. De var ligeledes formuleret bredt, da jeg netop øn-

skede at arbejde induktivt og lade informanternes samlede oplevelse danne grundlag for min videre 

undersøgelse. 

Interviewguiden til mit interview med eleven er konstrueret på samme måde, men er udformet i 

sammenhæng med min dokumentanalyse. Dette interview har altså en mere deduktiv tilgang end de 

andre interviews, dog uden at eleven skulle be- eller afkræfte bestemt teori. Jeg var her interesseret i 

elevens tanker om og oplevelse af de selvsamme matematikopgaver, som jeg efterfølgende selv 

ville analysere på. Interviewguiden var således konstrueret på baggrund af følgende forsknings-

spørgsmål: Hvad skal man i opgaven? Hvilke informationer i teksten skal bruges? Hvilken matema-

tik skal bruges? Hvordan skal det regnes ud? (Bilag 4.2: 7). 

Interviewet som samtaleform er yderst væsentligt i interviewet med en elev, da jeg gerne vil undgå, 

at eleven får en følelse af testsituation og kontrol. Jeg har derfor brug for at dæmme så meget op for 

magtasymmetrien som muligt. 
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4.2.2 Præsentation af informanter 

Alle mine informanter er i projektet anonymiseret ved at give dem et fiktivt navn. 

Lise er uddannet lærer og har linjefag i matematik, madkundskab, samfundsfag og natur/teknologi. 

Hun har arbejdet som lærer i 15 år og underviser primært i matematik samt tidlig indsats i matema-

tik og er matematikvejleder med fokus på 0.-5 klasse. 

Julie er uddannet matematiklærer og har arbejdet som lærer i 11 år. Hun har primært undervist 7.-9 

klasse og er i dag matematikvejleder. 

Troels er uddannet lærer i matematik og biologi, har arbejdet som lærer i 8 år og er tidligere lektor i 

matematik særlig rettet mod indskolingen. 

Martin er uddannet lærer i matematik, natur/teknologi og specialpædagogik. Han har arbejdet som 

lærer i 5 år og er i dag læringskonsulent med matematik som hovedområde. 

Asta er 11 år og går i 4. klasse. Hun går på en skole, som ikke arbejder med bogsystemer, så hun 

havde ikke tidligere arbejdet med hverken KonteXt+ eller MULTI. Hendes skole har fokus på de 

matematiske kompetencer, og de arbejdede specifikt med ræsonnementskompetencen, da jeg inter-

viewede hende. Hun kan godt lide matematik og blev af sin lærer vurderet til at være lidt over gen-

nemsnittet rent niveaumæssigt i både læsning og matematik. 

 

4.2.3 Transskription og kodning 

Alle interviews er blevet lydoptaget og efterfølgende transskriberet med en konversationsanalyse 

for øje. Jeg har derfor transskriberet i skriftsprog og dermed sammenskrevet informanternes tale. 

Det betyder, at jeg til en vis grad ikke kan undgå at manipulere med empirien, hvilket selvfølgelig 

får en betydning for transskriberingens validitet. Til gengæld kan en talesprogstransskription frem-

stille informanterne som havende et lavt intellektuelt funktionsniveau, da talesprog og skriftsprog er 

to meget forskellige måder at formulere sig på (Kvale og Brinkmann 2008: 202-210). Alle inter-

view er efterfølgende kodet ud fra de samme forskningsspørgsmål, som er repræsenteret i den tilhø-

rende interviewguide. 
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4.3 Dokumentanalyse af opgaveeksemplerne 

Opgaveeksempler er udvalgt fra grundbøgerne KonteXt+ fra forlaget Alinea og MULTI fra forlaget 

Gyldendal. Disse er valgt ud, da de både indholdsmæssigt og opsætningsmæssigt er meget forskel-

lige og repræsenterer to meget forskellige opgaveformuleringer, som elever i 4. klasse kan møde.  

Til at foretage en sproglig analyse af de udvalgte opgaver har jeg benyttet mig af en socialsemiotisk 

analyse- og vurderingsmodel udarbejdet af Ruth Mulvad, frit inspireret af Christie og Derewianka 

(Christie og Derewianka 2008, i Mulvad 2015: 74) (Bilag 3: 5). 

Modellen er opdelt i to: Kontekst og Sprog.  

Kontekstdelen består af Kulturkonteksten og Situationskonteksten herunder situationsregistrene 

Felt, Relation og Måde (ibid.: 73f). Kulturkonteksten omhandler den forståelse af sprog, at det for-

mes ud fra den kultur- og situationskontekst, som sproget bruges i. Det vil sige, at sprogbrugen i en 

matematikopgave hører til en særlig genre af sprog, der hører en bestemt kulturel til. Skolens fag-

tekster har forskellige genre, der kan karakteriseres efter deres formål. Disse typer af tekster beteg-

nes af Ruth Mulvad som ’tekstaktiviteter’. Indenfor genrepædagogikken anskues skolens tekster 

som en social proces, der gør noget i den sociale kontekst og dermed har en relation til læseren. Be-

grebet binder således sprog og handling sammen (Mulvad 2013: 26f). 

Situationskonteksten omhandler den situationelle kontekst, som teksten befinder sig i i forhold til 

læseren, og som dermed har betydning for, hvordan teksten formuleres. Situationskonteksen består 

af tre situationsregistre: Kommunikationsfelt (Felt), Kommunikationsrelation (Relation) og Kom-

munikationsmåde (Måde). Disse fungerer parallelt, men kan hver især ”stilles” på alt efter, hvad 

forfatteren vil med teksten og tekstens modtager, og opstilles derfor på hver sit kontinuum mellem 

to yderpunkter. Felt har at gøre med det emne, teksten handler om, som kan befinde sig mellem 

yderpunkterne ’almen, dagligdags’ og ’specialiseret, teknisk eller abstrakt’. Relation refererer til re-

lationen mellem afsender og modtager af teksten, der kan befinde sig mellem yderpunkterne ’ufor-

mel, personlig’ og ’formel, upersonlig’. Måde handler om tekstens kommunikationsmåde mellem 

yderpunkterne ’mundtlig’ og ’skriftlig’ (Johansson og Ring 2012: 212-214). 

Den sproglige del af analysen sætter fokus på grammatikkens betydningsskabende effekt ud fra den 

socialsemiotiske sprogteori Systemisk Funktionel Lingvistik (SFL). SFL arbejder med, hvordan 

sprog skaber betydning i kontekster, og har dermed mere fokus på ordenes semantiske betydning 

indenfor sætningens helhed end for ordenens syntaks.  
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Modellen sætter fokus på tre metafunktioner: Ideationel metafunktion, Interpersonel metafunktion 

og Tekstuel metafunktion. Ligesom de tre situationsregistre fungerer metafunktionerne altid på 

samme tid, men giver mulighed for at analysere på forskellige sproglige ressourcer i en tekst. 

Den ideationelle metafunktion sætter fokus på, hvordan indholdet og emnet konstrueres. Den Inter-

personelle metafunktion har fokus på, hvordan skribenten positionerer sit indhold til læseren. Og 

den Tekstuelle metafunktion stiller skarpt på, hvordan en tekst hænger sammen som en afsluttet hel-

hed (Mulvad 2015: 77). 
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5. Teori 

Matematikopgaver står som en central del af grundbøgerne og er bygget op som multimodale tek-

ster. Det vil sige, at opgaven består af flere forskellige typer meningsskabende systemer som bille-

der, grafer, tekstaktiviteter etc. Det betyder, at helheden i teksten er mere end summen af de forskel-

lige meningsskabende systemer i sig selv, og eleverne derfor skal kunne gennemskue systemernes 

samspil (Maagerø 2012: 42, 46) som en del af deres modelleringsproces. Multimodaliteten er derfor 

en grundpræmis i arbejdet med skriftlige matematikopgaver og dermed en integreret del af min for-

ståelse og brug af betegnelsen ’skriftlige matematikopgaver’. 

 

5.1 Matematisk modellering 

Når elever skal anvende matematik til at løse problemer i den virkelige verden, skal de bruge deres 

modelleringskompetence. Modelleringsprocessen kan beskrives som en oversættelse mellem en om-

verdenssituation og en matematikverden, hvor der både foregår en matematisk repræsentation af 

omverdenssituationen og en matematisk manipulation for at kunne finde den matematiske løsning 

på problemet (Jess et. al 2013: 329f). 

Magnus Österholm viser modelleringsprocessen med følgende model: 

 

(Österholm 2009: 2) 

Han adskiller således opgaveteksterne fra omverdenssituationen, da eleverne først skal forstå om-

verdenssituationen i opgaveteksten, før de kan foretage en modelleringsproces. Modellen skelner 

imellem to forskellige læsestrategier i læsningen af en opgavetekst. Den øverste del beskriver den 

mest almindelige måde at læse en matematikopgave på: Her skaber man en forståelse af tekstens 

situation, der så efterfølgende modelleres til matematisk symbolsprog. Den nedre del af modellen 
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beskriver en strategi, hvor man undgår at læse teksten, men forsøger at oversætte direkte fra opga-

veteksten til matematisk symbolsprog (Österholm 2009: 3). På den måde kan elever have to forskel-

lige modelleringsstrategier for at komme fra omverdenssituationen til den matematiske verden. 

For at komme fra opgavetekst til situation kræves læseforståelse. 

 

5.2 At læse matematik 

Læsning defineres som en proces bestående af afkodning og forståelse. Afkodning er den proces, 

hvor den alfabetiske kode knækkes og omsættes til sproglyde, og er dermed den tekniske side af 

læsning. At læse med forståelse betyder, at eleven kan kombinere sine egne hverdagserfaringer og 

forforståelser med den viden, som forfatteren har skrevet, og derigennem skabe mentale repræsenta-

tioner af det, der beskrives i teksten. Eleven skal altså på et indre plan kunne forestille sig situatio-

ner og begreber og derved genskabe et forestillingsbillede (Andersen og Krogh 2011: 9). For at 

kunne forholde sig til teksten og således handle på baggrund af det læste skal eleven kunne læse bag 

linjerne (Lindhardt 2011: 2). Dette kaldes også den funktionelle læsekompetence (Andersen og 

Krogh 2011: 10). I matematik bliver den funktionelle læsekompetence en vigtig del af modelle-

ringsprocessen, når eleven skal kunne oversætte situationen til matematik. 

 

5.3 Omverdenssituationen 

Omverdenssituationen indeholder både vores naturlige sprog samt skolens fagsprog. 

Vores naturlige sprog eller hverdagssproget kan betegnes som 1. ordenssprog, mens det sprog, som 

eleverne møder i skolen, kan betegnes 2. ordenssprog. 2. ordenssprog er i matematikundervisningen 

det matematiske sprog og begreber, der udgør fagets fagsprog (Pind 2014: 20), og som eleverne vil 

møde i opgaveteksterne. For at lære 2. ordenssprog er eleverne nødt til, ifølge Pernille Pind, at 

bruge 1. ordenssproget som oversættelsesled, hvilket kan sammenlignes med Vygotskijs forståelse 

af læring af fremmedsprog. Han skelner mellem spontane begreber, som barnet udvikler igennem 

sin opvækst, og videnskabelige begreber, som barnet udviklet gennem vejledning af en voksen. 

Fremmedsprog læres ved at bruge modersmålet som en formidler mellem genstandens verden og 

det nye sprog. På samme måde tilegnes videnskabelige begreber igennem modersmålet (Vygotskij 

2001, i Johansen 2007: 11).  
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I matematik vil brugen af førfaglige begreber ofte være en måde at formidle mellem 1. og 2. ordens-

sprog (Pind 2014: 20). Pedersen og Ellehuus (2005) skelner i deres speciale fra Aarhus Universitet 

mellem almene førfaglige ord og matematiske førfaglige ord. De peger således på, at der i matema-

tikundervisningen er en række særlige førfaglige ord, som ofte kommer til udtryk i matematikbø-

gerne, og som får en særlig/anden betydning i matematikfaget sammenlignet med hverdagen uden-

for faget. Disse kan kategoriseres indenfor Forholdsord, der angiver placering (under, over, før, ef-

ter etc.), Retningsangivelser (til højre, op, nedad etc.), Kvantitative begreber (mange, få, lidt, meget 

etc.), Beskrivende begreber (ens, forskellig, dyrest, buet, ældre etc.), Tidsbegreber (ny, da, før, ofte 

etc.), Målangivelser (kort, længst, smal, høj etc.) og Logiske forbindelser (hvorfor, fordi, da, idet, 

hverken eller, både og, hvis etv.). Pedersen og Ellehuus fremhæver de logiske forbindelser som sær-

ligt vigtige i forhold til at lære matematik, fordi de udtrykker et forhold mellem kvantitative ele-

menter. Kan eleven gennemskue dette, giver det mulighed for at springe en induktiv udregningspro-

ces over og i stedet springe direkte til et løsningsforslag (Pedersen og Ellehuus 2005 i Johansen 

2007: 11). Identificeringen af et sådan førfagligt ord kan altså være med til, at eleven jf. Österholms 

model kan springe direkte fra tekst til en matematisk løsning. 

 

5.4 Matematikkens verden 

Matematik er, ifølge Julian Rojter, en af de mest abstrakte videnskaber, fordi der her arbejdes med 

abstrakte objekter og strukturer. Selv ’konkrete tal’ er i realiteten abstrakte. Det kræver en betydelig 

abstraktionsevne at forstå, at f.eks. ’to æbler’, ’to katte og ’to mennesker’ har noget til fælles, og at 

dette ’noget’ er tallet 2. Tallet 2 er altså i sig selv et produkt af en abstraktion og generalisering fra 

den konkrete situation og er på den måde blevet til et matematisk begreb. Matematiske begreber og 

discipliner har alle sit udspring i den virkelige verden i et forsøg på at løse praktiske problemer 

og/eller beskrive praktiske fænomener, som f.eks. at holde styr på mængder. Ved at abstrahere og 

generalisere kan man arbejde med fænomener og problemer uafhængigt af den specifikke kontekst 

og på den måde også anvende de generaliserede begreber på mange vidt forskellige situationer. 

Denne abstraktion og generalisation betyder, at en formalisering af det sprog, man bruger omkring 

de matematiske begreber, bliver nødvendig for at undgå misforståelser. Sproget er derfor nødt til at 

være præcist, entydigt og fyldestgørende. Her er brug af symboler og notationer en effektiv måde at 

formulere sig kort og præcist (Rojter 1998: 2-6). 
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Disse symboler som cifre, tegn for forskellige operationer og algebraiske udtryk kan samlet anses 

for et ’sprog’ med egen syntaks og grammatik. Symbolsproget kan både betragtes ud fra den opera-

tionelle betydning, dvs. hvad man kan og ikke kan gøre med symbolerne (f.eks. regneregler), og den 

semantiske betydning, altså forståelsen af at symbolerne ”står for noget”. At være aktiv med mate-

matikken handler ikke blot om håndtering af symbolsproget ud fra en operationel forståelse, men 

kræver også en forståelse for den semantiske betydning, idet det er den semantiske betydning, som 

giver symbolerne et meningsfuldt indhold. Det er samtidig også den betydning, som har den tætte-

ste relation til vores naturlige sprog (Österholm 2009: 4). Det betyder, at eleverne i deres modelle-

ringsproces af omverdenssituation til matematik skal kunne genkende symbolerne og deres operati-

onelle betydning ud fra den semantiske betydning af symbolerne, som omverdenssituationen ud-

trykker. 

 

6. Analyse 
I den første del af analysen vil jeg beskrive ekspertinformanternes praksiserfaringer og synspunkter, 

mens jeg i analysens anden del vil analysere på opgaveteksterne ud fra den socialsemiotiske analy-

semodel jf. metodeafsnittet, suppleret med min elevinformants overvejelser og udfordringer i løs-

ning af samme opgaver. 

 

6.1 Ekspertinformanternes erfaringer 
 

6.1.1 Lise 

Lise er matematikvejleder for 0.-5. klasse, og hun er ikke tvivl om, at sproget er en indgang til at 

lære matematik. Det er hendes erfaring, at elever, der ikke er sprogstimulerede hjemmefra, også har 

et fattigere fagsprog og dermed også sværere ved at tilegne sig det nødvendige fagsprog i matema-

tik. Hun mener, at man skal sætte ind allerede i børnehaven, så alle børn får lige muligheder for at 

få et bredt nok ordforråd, som er vigtigt for at kunne lære matematik.  

 

”Det er jo det der med matematisk opmærksomhed, altså at der er matematik i alt”, fortæller hun 

og fortsætter: ”Jeg tror faktisk, at det at det, at de får brugt sproget, der gør en forskel, og så vil 

sproget ikke blive så diffust” (Bilag 5.1: [7:11,6-9:04,9]).  
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På hendes skole arbejder matematiklærerne konsekvent med fokusord, som eleverne skal øve på 

hjemme som en samtalelektie. I forhold til de skriftlige matematikopgaver peger hun igen på ord-

forrådet som en vigtig faktor, men også at strategier er vigtige: 

 

 ”Det er jo koblingen, altså det der med at omdanne teori, altså at plukke ud hvad er det så jeg skal, 

og det tror jeg på, man skal arbejde med. Det er det med strategier, jeg tror på, at deres strategier 

er for ringe, og dem får de ikke, hvis ikke deres ordforråd er på plads, og hvis de ikke, fra de er 

små, har arbejdet med strategier til opgaverne” (Bilag 5.1: [17:52,4-18:52,0]).  

 

6.1.2 Julie 

Julie peger også på, at elevernes ordkendskab og erfaring med ord spiller en rolle for afkodningen 

af de skriftlige opgaver. Hun er matematikvejleder med erfaring fra primært udskolingen, og har li-

gesom Lise oplevet, at det kan have en betydning, hvor meget der tales i hjemmet. Hun fortæller:  

”der skal meget erfaring til også for at kunne kode, og jo bedre de her forældrene er til at tage 

børnene med ud og snakke om ting ude i verden, jo lettere er det jo også for os i skoleverdenen at 

forholde os til, hvis vi snakker cirkler eller noget, der er kvadratisk, eller rundt, cirkulært” (Bilag 

5.2: [21:40,0-23:09,8]). 

Et ord som ’areal’ kan eleverne ikke selv regne ud, da det ikke i sig selv giver nogle hints, hvor-

imod ’omkreds’ måske er lettere at gætte sig til, hvis man kender betydningen ’om noget’ f.eks. ’om 

juletræet’. Hun beskriver det matematiske skriftsprog som svært, fordi der står meget i ellers korte 

sætninger, og peger på at også hukommelsen spiller en rolle: 

 ”selve afkodning af ordet, det er førte step, hvis de kan dét, kan de mange gange godt 

matematikken i det, "nåh er det bare dét, jeg skal gøre", siger de så, hvis de har afkodet teksten” 

(Bilag 5.2: 7:24,4-8:39,8].  

Eleverne skal kunne danne sig billeder, mener Pernille, og se sammenhængen for sig, ellers bliver 

sproget i sig selv en blokering for indlæringen, og så handler det ikke om matematikken, men af-

kodning af ord. 
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6.1.3 Martin 

Martin, der er læringskonsulent og tidligere lærer, beskriver det matematiske sprog som et tungt 

sprog: 

”altså det får en anden betydning, når det kommer ind i matematik, og jeg tænker, det er meget 

handlingsorienteret. Altså det sætter en retning, det er handlingsanvisende, hvor at det fortæller 

ikke bare noget, vi skal gøre noget. Når vi bruger sproget, så skal vi gøre noget med det sprog, og 

det er dét, eleverne skal have hjælp til at finde ud af, hvad er det de skal” (Bilag 5.3: [4:19,4-

5:09,4]). 

Han peger således på en anden dimension i dét at læse matematik, nemlig hvad opgaven gerne vil 

have eleverne til, og at det skal de have hjælp til at gennemskue. Samtidig påpeger han, ligesom 

Lise og Julie, at ordkendskab og erfaring kan stå i vejen for at udføre den matematiske handling, 

opgaven gerne vil have dem til. Han giver følgende eksempel fra sin egen praksis som lærer: 

”Jeg har et eksempel med en tosproget elev, hvor at der stod "overvej" i teksten, det blev til oversat 

til at det måtte betyde én der vejer meget, fordi at "over" er jo meget, og "veje", så det må være en 

tyk person, det handler om, den her tekst, altså det var helt udenfor, helt væk fra meningen, så 

eleven kunne ikke lave opgaven, det gav ikke mening, han anede ikke, hvad han skulle. Og det er 

sådan nogle små ting, der kan være så meget, der går ind og spiller ind” (Bilag 5.3: [10:14,7-

12:40,9]). 

Nogle elever er ligeglade med konteksten, og det betyder ikke noget for dem, om man regner med 

en dyrehandel eller en parkeringsplads, mens for andre kan selve udfordringen i at forstå tekstens 

situation stoppe eleven i videre aktivitet. 

 

6.1.4 Troels 

Troels, der er tidligere lektor i matematik, bruger ordet ’implicit’ om skriftlig matematik, netop 

fordi den matematiske handling, som teksten gerne vil have eleven til, er skjult. Eleven skal selv 

kunne gennemskue, hvilke matematiske symboler, teksten repræsenterer: 

”børn har svært ved at oversætte en hverdagsstiuation til hvad for noget matematik, der skal 

bruges, og det er jo det, der ligger i opgavetyperne. Så det vi sige, at hvis du har en plusopgave, så 

står der jo ikke plus i den, der står bare en plus-historie eller en opgave, hvor der f.eks. er plus, 
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men der står ikke, at børnene skal bruge plus for at løse den. Og det er den oversættelse, som 

børnene har svært ved” (Bilag 5.4: [4:05,7-5:16,1]). 

Han peger således på, at det netop er oversættelsen mellem omverdenssituationen i teksten og de 

skjulte matematiske repræsentationer, der er vanskelig for elever. På den måde er den handling, som 

Martin beskriver, der ligger i sproget, skjult. Ydermere peger Troels på, at opgaveteksterne ikke ty-

deliggør for eleverne, hvilken type matematisk situation, der er på spil f.eks., hvis opgaven handler 

om subtraktion: 

”det er ikke tydeligt for børnene, hvornår det er en forskelssituaiton, hvornår det er en 

mangelsituation, og hvornår det er en fratrækningssituation, og børnene blev ikke nødvendigvis 

stilladseret i, at der bruges minus til alle tre situationer” (Bilag 5.4: [15:27,4-15:36,7]). 

Der er altså et yderligere niveau skjult i teksten end blot de matematiske repræsentationer, som kan 

have betydning for at afkode omverdenssituationen rigtigt. Ifølge Troels skal eleverne altså også 

kunne afkode symbolernes semantiske betydninger i flertal og skelne mellem disse forskellige be-

tydninger. 

Samlet set tegner ekspertinformanterne et billede af, at der er flere døre, eleverne skal kunne åbne 

for at løse skriftlige matematikopgaver. Første dør, der skal åbnes, er selve læsningen af opgavetek-

sten. Den næste dør er forståelsen af selve situationen eller den kontekst, som opgaveteksten beskri-

ver. Når situationen er forstået, skal døren til de matematiske repræsentationer og deres betydninger 

åbnes, før den sidste dør til selve den matematiske modellering også kan åbnes. 
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6.2 Analyse af opgaveeksempler 

I denne del af analysen vil jeg gå i dybden med to forskellige opgaveeksempler fra hver sit bogsy-

stem for at undersøge, hvorvidt opgavernes formulering spiller en rolle i forhold til Astas matemati-

ske modellering. Opgaveeksemplerne kan ses i et større format i Bilag 2.1 og 2.2, og den analyse-

model, opgaverne er analyseret på baggrund af, er at finde i Bilag 3. 

 

6.2.1 Opgavernes kontekst 

Opgaveeksemplet fra KonteXt+ til venstre består af en opgavetekst og en berettende tekst, der for-

tæller om Freddy og hans kone, som har en bagerbutik, hvor de har tilbud på romkugler. 

 

Opgaveeksemplet fra MULTI til højre består også af en opgavetekst, men har i stedet en tilhørende 

forklarende tekst, der forklarer tre forskellige måder, eleven kan dividere på (Dele ud, Tabeller og 

Gætte). Disse metoder bliver beskrevet med både tekst og billeder i den lilla teoriboks ovenover 

selve opgaveteksten. 
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Begge opgaver er multimodale, da både tekst og billeder er meningsskabende systemer, der skal 

inddrages for, at opgaven giver mening som helhed. Asta skal altså i begge opgaver forholde sig til 

både tekst og billeder i begge opgaveeksempler.  

Forskellen på disse to tekstaktiviteter i opgavernes indledende del kommer bl.a. udtryk i valget af 

overskrifter, hvor KonteXt+ præsenterer Freddy som person, mens MULTI præsenterer Division 

som matematiske begreb. Tekstaktiviteten i KonteXt+ minder altså mere om tekstaktiviteter, som 

eleverne typisk vil møde i sprogfag som engelsk og dansk, mens MULTI mere lægger sig op ad fag-

tekster ala tekster fra Natur og Teknologi, hvor et fænomen skal forklares. Samtidig fungerer den 

forklarende tekstaktivitet også som en instruerende tekstaktivitet, da eleven igennem forklaringen 

også bliver instrueret i, hvordan metoden skal anvendes. Uanset forskellen i tekstaktiviteter i øvrigt, 

så fungerer begge indledende tekster som informerende tekstaktiviteter, der informerer eleven om 

noget, der hører til den efterfølgende opgavetekst. 

En anden markant forskel er opgavernes placering indenfor situationsregistret Felt, der betegner 

tekstens emne eller arena. Her befinder KonteXt+ sig meget til venstre i kontinuet ovre mod det al-

mene og dagligsdags, mens MULTI bevæger sig den modsatte vej over mod det specialiserede, tek-

niske og abstrakte. KonteXt+ har altså en tydelig aktør med i form af Freddy, og situationen foregår 

i et bageri. Begge elementer minder om dagligdagen og noget, eleven enten kender eller kan fore-

stille sig. MULTI derimod går ikke elevens erfaringsverden fra dagligdagen i møde, men holder sig 

på den matematiske banehalvdel. Emnet er division som matematisk begreb, og der er ikke andre 

aktører med end læseren selv. Der indgår dog mere talesprog her i form af pærerne, men de bruges 

som eksempel på en genstand, der skal deles op, og dermed som en repræsentation for et divisions-

stykke. Pærerne har ikke sin egen historie. 

Opgaverne minder til gengæld mere om hinanden i situationsregistrene Relation og Måde, der hhv. 

handler om tekstens relation til læseren og tekstens kommunikationsmåde. Begge opgaveeksempler 

bevæger sig mod højre på disse to registerkontinua mod hhv. ’formel og upersonlig’ (Relation) og 

’skriftlig og distanceret’ (Måde). Idet opgaverne er skriftlige, bliver de også mere formelle, da man 

ikke kan diskutere med teksten. Derfor bliver teksten også virkelighedsfjern, selvom KonteXt+ for-

søger at gøre opgaverne mere realistiske. Dog kan man sige, at KonteXt+ af samme grund ligger 

mere til venstre på Relations-kontinuet end MULTI. 

Selvom Asta ikke i er vant til at arbejde med bogsystemer, virkede det til, at opgavetekstens genre 

og den berettende tekstaktivitet var velkendte for hende. På hendes skole er det lærerne selv, som 
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producerer undervisningsmaterialerne. Hendes lærer fortalte dog, at eleverne i indskolingen får ud-

leveret arbejdshæfter. Arbejdshæfter indeholder oftest opgaver med meget symbolsprog, hvor fokus 

er på symbolernes operationelle betydning jf. Österholm. Dette kan måske forklare, hvorfor Asta så 

hurtigt fik modelleret opgaven i KonteXt+. Indenfor interviewets første fem minutter havde hun 

læst teksten, løst alle opgaver og forklaret mig, hvordan hun gjorde, samt hvor hun havde fundet op-

lysningerne, hun skulle bruge. Opgaveeksemplet i MULTI tog til sammenligning 20 minutter at 

komme igennem både med at læse og forstå opgaverne, samt forsøge at give den forklaring, som 

opgavesætningerne bad hende om. Skulle hun vælge, hvilken opgave hun helst ville arbejde med, 

valgte hun Freddy-opgaven og forklarede: 

”den giver lidt mere mening, altså den er sådan lidt, den anden er sådan lidt indviklet ” (Bilag 5.5: 

[23:33,8-25:08,4]). 

 

6.2.2 Opgavernes sproglige ressourcer 

Asta havde forståeligt nok svært ved at sætte præcise ord på, hvorfor den ene opgavetekst var mere 

indviklet end den anden, så for at få svar på dette vil jeg nu analysere opgavernes sproglige ressour-

cer vha. de tre metafunktioner: Ideationel metafunktion, Interpersonel metafunktion og Tekstuel 

metafunktion. Disse metafunktioner er kort beskrevet i metodeafsnittet. 

I stedet for at have fokus på ordklasser anvender Systemisk Funktionel Lingivistik nøglebegreberne: 

Deltager, Proces og Omstændighed. Disse hører ind under den Ideationelle metafunktion, der om-

handler konstruktionen af indholdet i teksten. Deltagere betegner levende væsner, ting eller begre-

ber, der enten gør noget eller sker noget med i teksten. Proces er ord eller ordgrupper, der beskriver, 

hvad deltagerne gør, hvad der sker, og/eller hvilke tilstande deltagerne er i. Omstændigheder beteg-

ner hvor, hvornår og hvordan der sker noget med deltagerne (Henriksen 2014: 92). Tilsammen rea-

liserer de tekstens måde at skabe betydning på i dens givne kontekst (Ibid.: 23). For at kunne skille 

de forskellige nøglebegreber fra hinanden er deltagere farvet røde, procesord farvet grønne og om-

stændigheder farvet blå.  
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6.2.2.1 KonteXt+: Freddys bageri 

Først vil jeg analysere på opgaveteksten i KonteXt+: 

Opgave 1 

a. Hvor meget koster 4 romkugler? 

b. Hvor meget koster 1 romkugle? 

c. Hvor mange romkugler kan man få for 80 kr.? 

d. Hvor meget koster 12 romkugler? 

    (Opgaveteksten er afskrevet fra Bilag 2.1: 3) 

 

Som det kan ses af farvesammensætningen, er der mange deltagere på spil.  

Deltagerne er både romkuglerne, antallet af romkugler, prisen i kr. og det ubestemte pronomen 

’man’. I forhold til matematisk modellering er det altså de enheder, som er vigtige at beregne med. 

Tre af opgavesætningerne er næsten helt identiske, mens Opgave 1.c er lidt anderledes, da der her er 

en ny deltager; det upersonlige pronomen ’man’. 

Procesordet ’koster’ viser relationen mellem deltagerne, hvor der i realiteten er skjult et lighedstegn 

mellem de 4 romkugler og det antal, som Asta skal finde frem til. Procesordet siger således noget 

om, hvordan Asta skal relatere deltagerne til hinanden i en matematisk oversættelse. Procesordet 

’kan få’ viser i dette tilfælde en materiel proces, dvs. når deltageren gør noget (Tobiassen 2014: 19), 

og brugen af modalverbet ’kan’ i nutid sammen med fuldverbet ’få’ i infinitiv sætter sætningen i en 

fremtid, altså noget der kan ske (Kristensen 2011: 34). 

Deltagerne ’hvor meget’ og ’hvor mange’ og procesordene ’koster’ og ’kan man få for’ har både en 

almen betydning og en særlig matematisk betydning, hvilket gør dem til matematiske førfaglige ord 

jf. Pedersen og Ellehuus. De er dermed vigtige ord for den matematiske modelleringsproces. 

’For 80 kr.’ bliver en Omstændighed omkring antallet af romkugler. Omstændigheden er altså ikke 

uvæsentlig for at forstå, hvordan opgaven skal regnes ud. Dette ord er et eksempel på et af de før-

faglige ord, som Pedersen og Ellehuus betegner ’logiske forbindere’, der netop sætter kvantitative 

elementer i forhold til hinanden og derfor er vigtige for forståelsen af matematik. Forstår eleven 

dette forhold, giver det mulighed for at springe direkte til et løsningsforslag og springe en induktiv 
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udregningsproces over (Pedersen og Ellehuus 2005, i Johansen 2007: 11). Afkodning og forståelse 

af ’for’ som logisk forbinder var Asta helt med på, og det tog hende ikke mange sekunder at notere 

sig, hvad prisskiltet med ”4 for 20 kr.” betød og efterfølgende anvende det til løsning af opgaverne 

(Bilag 5.5: [2:16,8-3:57,3]). Generelt er der ikke nogen fagord til stede på siden, men derimod 

mange almene førfaglige ord, hvilket passer godt med opgaveeksemplets brug af berettende tekst og 

en hverdagslignende kontekst. 

I forhold til opgavetekstens interpersonelle niveau, altså hvordan forfatteren positionerer sig i for-

hold til læseren, så er opgaveteksten bygget op af spørgende sætninger. Det interrogative pronomen 

’hvor’ bruges til at spørge efter en identifikation eller beskrivelse af en bestemt viden, som det for-

ventes, at modtageren kender til (Kristensen 2011: 145). Sætningskonstruktionen stiller altså i sig 

selv en forventning om, at Asta på egen hånd kan finde svaret. Til gengæld er det en sætningskon-

struktion, som børn lærer betydningen af fra de er helt små, så rent sprogligt burde det ikke give for-

ståelsesproblemer. Det kan til gengæld give problemer i den matematiske modellering, hvis ikke 

eleven får oversat og placeret de matematiske elementer rigtigt. Her kan sætningsspidsen give et 

hint. 

Indenfor den tekstuelle metafunktion, der fokuserer på tekstens helhed, kaldes sætningsspidsen ind-

til procesordet for thema, mens resten af sætningen kaldes for rhema. Thema markerer det, som læ-

seren skal rette sin opmærksomhed imod. Forholdet mellem de forskellige sætningers thema og 

rhema igennem en tekst, siger noget om tekstens informationsforløb (Mulvad 2009: 289).  

Informationsforløbet mellem thema og rhema kan illustreres således: 

Opgave 1 

a. Hvor meget koster 4 romkugler? 

b. Hvor meget koster 1 romkugle? 

c. Hvor mange romkugler kan man få for 80 kr.? 

d. Hvor meget koster 12 romkugler? 

 

Deltageren ’hvor meget’ og ’hvor mange romkugler’ står på themapladsen i alle sætninger, så de 

bliver markeret som de vigtigste deltagere. Pilene viser, hvordan thema og rhema er bundet 
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sammen, og at opgavesætning b’s thema er hentet fra opgavesætning a. Dette giver en opremsende 

effekt og indikerer dermed, at Asta skal gøre det samme i opgavesætning b som i opgavesætning a. 

Begge opgavesætninger handler om at beregne prisen, og det er en vigtig pointe for modellerings-

processen, at enheden for det resultat, Asta skal beregne, står som den første del af sætningen hver 

gang. 

Opremsningen bliver dog brudt af opgavesætning c, hvor eleven skal finde ’hvor mange romkugler’ 

og ikke prisen. Opgavesætning c’s thema referere godt nok til opgavesætning b’s rhema, men rent 

matematisk kan dette måske forvirre mere end gavne, da romkuglerne har to forskellige matemati-

ske roller i de to opgavesætninger. Det betyder for Asta, at hun skal være opmærksom på, at den 

matematiske handling skifter fra at handle om at beregne pris til nu at beregne antallet af romkugler. 

Samme sætning indeholder som beskrevet også en ekstra deltager og en omstændighed, så der er 

flere ting, der ændrer sig fra de to foregående opgavesætninger. Efterfølgende skifter thema igen til 

at handle om prisen i opgavesætning d. Dette skift skal Asta altså selv være opmærksom på og 

kunne gennemskue. 

Analyserer man på opgavetekstens sproglige ressourcer, er det altså ikke en entydig og nem tekst at 

læse at modellere på baggrund af. Ordene i sig selv er meget hverdagsagtige, men bag dem ligger 

en helt specifik matematisk repræsentation, som eleven er nødt til at kunne oversætte for at løse op-

gaven. I forhold til Troels’ pointe med at matematikopgaver er implicitte også med hensyn til den 

matematiske operation, så rummer denne opgavetekst ingen eksplicitering af, at eleven skal divi-

dere. Jeg havde ikke fortalt Asta, at opgaven handlende om division. Det gjorde hun bare, så snart 

hun læste teksten. 
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6.2.2.2 MULTI: Division 

I opgaveteksten i MULTI er der en lidt anden farvefordeling: 

Opgave 9 

Her er 2 divisionsstykker 72 : 3 og 84 : 4. 

1. Se på divisionsmetoden 1, og forklar, hvordan dele ud hænger sammen med minus. 

2. Se på divisionsmetode 2, og forklar, at division er det modsatte af gange. 

3. Se på divisionsmetode 3, og forklar, hvordan gætte og gange hænger sammen med tabel-

lerne.  

    (Opgaveteksten er afskrevet fra Bilag 2.2: 4) 

Deltagerne er både tal, fagord som division, minus, gange og tabel, samt førfaglige ord som dele og 

gætte. ’Dele ud’ kunne godt være defineret som et procesord, da ’dele’ er et verbum, men da ’dele 

ud’ er et andet ord for division, har jeg defineret det som deltager. I det hele taget er fagord som di-

vision og gange interessante, fordi de både kan ses som deltagere, der gør noget, og som et proces-

ord, da der bag fagordet ligger en specifik matematisk handling. ’Dele ud’, division, gange, ’det 

modsatte af at gange’ og tabeller er alle fagspecifikke ord, som hører til nogle helt bestemte mate-

matiske handlinger. 

I denne opgavetekst er der to forskellige slags procesord sammenlignet med opgaveteksten i Kon-

teXt+: Relationelle procesord som ’er’ og ’hænger sammen med’, hvor procesordet fungerer som en 

form for lighedstegn, samt materielle procesord som ”se” og ”forklar”, hvor procesordet er noget, 

som sker. De materielle procesord ’se’ og ’forklar’ står begge i imperativ, hvilket er typisk for fag-

sprog i matematik. Imperativer er grammatisk svære, fordi de ikke umiddelbart indeholder et sub-

jekt. Der bliver altså ikke præsenteret hvem, der skal gøre noget (Kristensen 2011: 23). I matema-

tikkens verden markerer bydeformen, at der skal foretages en handling, og rent matematisk er det 

ikke lige meget, hvilken handling der foretages (Henriksen 2014: 23). ’Se’ betyder, at både tekst og 

billeder til den pågældende divisionsmetode skal læses og forstås. Dette er man nødt til for at kunne 

’forklare’ bagefter. ’Forklare’ bliver heller ikke defineret præcist, så i princippet kan man ikke vide, 

hvad forfatteren mener eller, hvad læreren godtager som en rigtig ’forklar’-handling. 

En anden ting, der skiller sig ud i opgaveteksten i MULTI er, at divisionstegnet også fungerer som 

et materielt procesord, og dækker over, at noget sker eller skal ske. Omstændigheden ’her’ markerer 
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i første sætning, at det netop er her, de to divisionsstykker er. Dette er en interessant markering, når 

de andre omstændigheder peger på de forskellige divisionsmetoder, som er forklaret i teoriboksen 

ovenover. Asta får altså markeret, at der både er noget information i selve opgaveteksten og oppe i 

teoriboksen, som hun skal få øje op. Dog beder teksten hende ikke direkte om at bruge metoderne 

til at beregne de to divisionsstykker. 

I forhold til opgaveteksts interpersonelle metafunktion er opgavesætningerne alle bygget op af to 

hovedsætninger og en ledsætning, der er underordnet den sidste hovedsætning. Denne opgave har 

altså en kompliceret sætningskonstruktion, hvorimod opgaveteksten i KonteXt+ havde en simpel 

konstrueret med kun én hovedsætning. ’Og’ som logisk forbinder bliver her vigtig at forstå betyd-

ningen af, da det angiver, at ”se” og ”forklar” er lige vigtige og giver samtidig en retning for, hvor-

når hun skal gøre hvad. Først skal hun se på divisionsmetoden og dernæst forklare. ”Se” og ”for-

klar” udgør også thema i begge hovedsætninger. Ledsætningen udgør så det, hun skal forklare, hvor 

de relationelle proccesord angiver en relation mellem de to deltagere på begge sider. Asta får altså 

igennem sætningskonstruktionen forklaret, at ’dele ud’ og ’minus’ har en relation, og det er så Astas 

opgave at forklare, hvordan denne relation er. 

Dette var ikke helt den rækkefølge Asta læste opgaven i. Efter at Asta havde fået et par minutter til 

at læse opgaven, svarede hun med det samme: 

”A: hvis jeg så skulle regne 72 divideret med 3, altså 3tabellen er nok sådan, hvis man tager 3ta-

bellen ville det nok tage for lang tid 

 

I: hvad mener du med at tage 3tabellen? 

 

A: altså hvis man tager 3tabellen op til 72, det kommer til at tage lidt for lang tid, for man kan 

starte med at komme 20 i hver pose, altså hvis man har 3 bunker, så kan man starte med at komme 

20 i hver bunke og hvis man så kommer 20 i hver, så har man taget 60 fra, men så skal man stadig 

tage lidt mere fra, fordi det ikke kan, det er jo ikke nok. Så har man 12 tilbage og så tager man 12 

delt i 3, det giver 4, så kan man komme 4 i hver bunke og så starter man med at komme 20 i og så 4 

i og så har man 24 i hver bunke” (Bilag 5.5: [07:41,6-10:03,4]). 
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Hun noterede sig først divisionsstykkerne og læser dernæst om divisionsmetode 1, som hun straks 

går i gang med at anvende. Først bagefter ser hun på opgavesætningens anden del om at forklare, 

hvordan dele ud hænger sammen med minus.  

At hun vælger denne strategi, giver god mening, når man ser på opgavetekstens informationsforløb: 

Opgave 9 

Her er 2 divisionsstykker 72 : 3 og 84 : 4. 

1. Se på divisionsmetoden 1, og forklar, hvordan dele ud hænger sammen med minus. 

2. Se på divisionsmetode 2, og forklar, at division er det modsatte af gange. 

3. Se på divisionsmetode 3, og forklar, hvordan gætte og gange hænger sammen med tabel-

lerne. 

Her er ingen sammenhæng mellem divisionsstykkerne i første sætning i opgaven og så opgavesæt-

ningerne nedenunder, og opgavesætningen beder hende i første omgang kun om at ’se’ på metode 1, 

hvilket præcist er det, hun gør. Hun kendte godt ’dele ud’-metoden på forhånd, så hun havde kun 

brug for at skimme metoden i teoriboksen, før hun gættede på, hvilken handling hun skulle foretage 

for at regne divisionsstykkerne ud. Dette er således et eksempel på en oversættelsesproces direkte 

fra tekst til matematik jf. Österholms model, hvilket betyder, at hun reelt set udfører hun en hand-

ling, som sætningen ikke beder hende om. 

Den næste del af opgavesætningen, hvor hun skal forklare, brugte hun lang tid på og tænkte sig 

grundigt om. Sammenlignet med brugen af førfaglige ord i KonteXt+, så angiver opgaveteksten i 

MULTI ret præcist, hvad det er for matematiske begreber, Asta skal bruge til at forklare med. Hun 

er da også med på, at forklaringen må ligge i teoriboksen, men da ordet ’minus’ ikke er brugt i teo-

riboksens forklaring, antager hun, at svaret må hun selv tænke sig frem til (Bilag 5.5: [10:57,0-

11:56,9]).  

I de andre opgavesætninger følger hun mere sætningens struktur, og bruger den beskrevne metode i 

teoriboksen til at forklare på baggrund af – helt som der står. Informationsforløbet viser et klart 

mønster, hvor alle opgavesætninger er konstrueret på samme måde, og dette mønster følger Asta. 

Hun kommer også med egne eksempler med simple divisionsstykker, så hun virkede hjemmevant i 

alle de præsenterede divisionsmetoder, og kendte godt til relationen mellem gange og division, som 

udgør essensen af metode 1 og 2. At få minus til at passe sammen med division var det hun brugte 
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længst refleksionstid på, så den relation kendte hun ikke. Hun får ræsonneret sig frem til, at hun 

ved, at plus og gange har noget med hinanden at gøre, så minus og division må have en lignende 

relation, dog uden at hun kan forklare det. 

Opgaveteksten i MULTI arbejder altså både med et abstrakt indhold og med en kompliceret sæt-

ningsopbygning. Dog angiver opgavesætningerne også tydeligt, hvad eleven skal i hvilken række-

følge, og peger med sin brug af fagord på, hvad eleven skal kigge efter i teoriboksen. Til gengæld 

hjælper fagordene ikke, hvis ikke de samme fagord både bruges i opgavetekst og teoriboks. Så er 

eleven overladt til sin hukommelse om relationer mellem de fire regningsarter, for teksten i sig selv 

giver hende ikke nogen hints. 

 

7. Diskussion 
Som analysen viser rummer faglig læsning i matematik en del flere niveauer, end man som matema-

tiklærer måske er klar over. 

Magnus Österholm viser i sin model af modelleringsprocessen, at læseforståelsen er en nødvendig-

hed for at kunne forstå den situation i opgaven, der skal modelleres, hvilket både mine ekspertinfor-

manter og resultaterne fra de internationale forskningsprojekter også peger på. Mine ekspertinfor-

manter beskrev f.eks., hvordan manglende ordkendskab helt kan stoppe modelleringsprocessen for 

eleverne. At kunne læse og forstå en tekst bliver altså første forhindring i modelleringsprocessen. 

Ud fra ekspertinformanternes praksisfortællinger og igennem min analyse af opgaveeksemplerne, 

fik jeg det billede af, at modelleringsprocessen består af mange døre, der alle skal åbnes for at mo-

delleringen kan finde sted. Læsning af teksten er blot den første. Den næste dør, der skal åbnes, er 

selve situationen eller konteksten for opgaveteksten. Martin beskrev, hvordan nogle elever er lige-

glade med konteksten, mens andre går i stå, hvis ikke de er med på sammenhængen. Hvis eleven 

ikke har været i et bageri og ikke ved, hvad romkugler er, kan konteksten således stoppe elevens 

proces, fordi situationen ikke giver mening. 

Når eleven så forstår situationen, kommer der en ny dør, der skal åbnes, hvor oversættelsen af om-

verdenssituation til matematik kræver, at eleven kan genkende symbolernes semantiske betydning i 

situationen. Dette kan f.eks. være en udfordring i opgaveeksemplet i KonteXt+, hvor eleven skal 

vide, at ”hvor meget” betyder antal, og at antal kan repræsenteres med et symbol. I opgaveeksempe-

let i MULTI var der ikke på samme måde hverdagslige udtryk, som skulle afkodes for matematisk 
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betydning. Her præsenterede teksten det relevante fagord direkte. Jeg forestiller mig, at brugen af 

hverdagssprog og førfaglige ord er valgt for at imødekomme elevernes naturlige sprog, men for 

flersprogede og/eller nyankomne elever er der en risiko for, at de førfaglige ord kan skabe en ekstra 

forhindring, hvis de f.eks. ikke kender et udtryk som ’hvor meget’. De har således en ekstra dimen-

sion i læseforståelsen, de skal afkode, hvorimod dansksprogede børn hurtigt vil kunne afkode og 

forstå den del af teksten. Dog peger Pedersen og Ellehuus på, at de matematiske førfaglige ord, som 

f.eks. ’hvor meget’, er højfrekvente i de grundbøger, de analyserede, og det er dermed ord og ud-

tryk, som grundbøgerne forudsætter, at eleverne har lært gennem spontan modersmålsindlæring (Jo-

hansen 2007: 10). Afkodning og forståelse af fagord er selvfølgelig også vigtig for at kunne model-

lere på baggrund af teksten, men fagordet har ikke på samme måde flere betydninger og angiver 

derfor ret præcist, hvad opgaven matematisk set handler om. 

At forstå hvilke matematiske handlinger, der ligger i de faglige og førfaglige ord, er den sidste dør, 

der skal åbnes. Som Troels beskrev, skal eleverne kunne navigere i, hvilke typer af matematiske si-

tuationer opgavetekstens situation dækker over. Det er f.eks. ikke uden betydning for løsningen af 

opgavesætning 9a i MULTI, at Asta viste, at gange og multiplikation har noget med hinanden at 

gøre. Hun har således en fornemmelse af regnearternes relation til hinanden, hvilket gør, at hun ræ-

sonnerer sig frem til, at så må minus og division også have noget med hinanden at gøre. Teoribok-

sen giver hende ikke en hjælp, da ordet minus slet ikke fremgår, så her er hun overladt til dén opera-

tionelle viden om regnearterne, som hun har. 

Er eleven gået i stå ved den første dør i processen, kan der altså være lang vej til, at alle døre er åb-

net. 

I Österholmsmodel bruges kun ordet ’modellering’ om processen mellem situation og matematik, 

men hvis læseforståelsen har så stor betydning for, at modelleringsprocessen overhovedet kan gå i 

gang, så burde læseforståelsen af opgaveteksten også høre med, når man snakker om modellerings-

proces og modelleringskompetencen. Det vil derfor være interessant at undersøge, hvilken dør i 

processen en elev med matematikvanskeligheder, vil går i stå ved. 

Asta har ikke hverken matematik- eller læsevanskeligheder, og var således ikke udfordret af selve 

opgaveformuleringerne. Til gengæld var det interessant, at hun straks genkendte gangemetode 1 i 

teksten og straks anvendte den på det regnestykke, hun umiddelbart kunne se. Hun opdagede ikke, 

at opgavesætningen kun bad hende om at se på metoden og forklare den, ikke beregne med den. 
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Hendes tidligere erfaring spiller altså en stor rolle i hendes afkodning af både tekst, situation og mo-

dellering. 

Erfaring er således en vigtig del af at kunne læse med forståelse. At forstå det man læser, hænger 

sammen med at kunne skabe mentale repræsentationer af det skrevne, hvilket kræver, at eleven kan 

kombinere egne erfaringer og viden med dét, som det som forfatteren har skrevet (Andersen og 

Krogh 2011: 9). Mentale repræsentationer er en betegnelse for de indre billeder, der lagres som for-

ståelse af et begreb eller fænomen (Andersen 2008: 14). Når Asta læser opgaveteksterne, skaber 

hun altså en mental repræsentation af det skrevne, og handler ud fra sin erfaring med lignende situa-

tioner. Dette kan også forklare, hvorfor hun så hurtigt fik både læst og løst opgavesætningerne i 

KonteXt+. Til gengæld kan erfaring også betyde, at elever læser for hurtigt. I opgaveteksten i 

MULTI læste Asta kun de første par ord, før hun handlede på dem. Det er ifølge rapporten ”Mer än 

Matematik”, der er udarbejdet som et støttemateriale for matematiklærere, et gængs problem, at ele-

ver kommer til at fokusere på de såkaldte ’signalord’ og glemmer rent faktisk at læse teksten og for-

stå, hvad de bliver spurgt om. Dette gælder også ældre elever, der genkender f.eks. et symboludtryk 

og straks forbinder det med en specifik matematisk handling, uden det nødvendigvis er den hand-

ling, der bliver efterspurgt (Skolverket 2008: 20). Dette kan således også forklare, hvorfor nogle 

elever for hurtigt springer fra opgavetekst til matematik i Österholms model.  

Erfaring har altså en stor betydning for ikke bare læseforståelsen, men også for modelleringsproces-

sen. Måske erfaring er den nøgle, der er nødvendig at have for at kunne låse alle døre i modelle-

ringsprocessen op? Dette vil betyde, at når vi som matematiklærere skal arbejde med faglig læsning, 

så handler det om læsning på flere niveauer. Opgaveteksterne i matematikundervisningen skal ek-

spliciteres både sprogligt og matematisk og have tilknyttet en bred vifte af erfaringer, for at give 

alle elever lige adgang til den matematiske modelleringsproces. Herved mindskes risikoen for, at 

skriftsproget står i vejen for både matematiske resultater, en dårlig matematisk selvopfattelse og po-

tentielt en ringere mulighed for adgang til uddannelse. 
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8. Konklusion 
Mit bachelorprojekt peger på, at læsefærdigheder spiller en vigtig rolle, når elever skal modellere på 

baggrund af skriftlige matematikopgaver. Samtidig rummer læsning i matematikfaget flere dimensi-

oner end blot at afkode og forstå selve opgavesætningerne. For at eleverne kan besvare opgaven, 

skal der åbnes adskillelige døre i løbet modelleringsprocessen. Opgaveteksterne er blot det første, 

eleverne skal afkode og forstå for at kunne komme i gang med den matematiske modelleringspro-

ces. Dernæst skal opgavetekstens situation afkodes, og giver situationen ikke mening, går eleven 

enten i stå, eller oversætter for hurtigt og kommer dermed til at foretage en handling, som opgaven 

ikke beder om. Herefter skal eleven afkode det matematiske problem i situationen. Skriftsproget i 

matematik kan beskrives som et implicit sprog, hvor både matematiske begreber og regneoperatio-

ner er skjult bag ved sætningskonstruktionerne. Det bliver således elevernes opgave at grave disse 

elementer frem af teksten for at kunne løse opgaven. 

Modelleringsprocessen rummer altså ikke blot en læsning og forståelse for det matematiske indhold 

i skriftlige matematikopgaver, men også af selve opgaveteksten og dens sproglige formuleringer.  
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9. Handleperspektiv 
På baggrund af analysen og konklusionen vil jeg her præsentere mine bud på, hvordan opgavens 

indsigter kan bruges i matematikundervisningen. 

Skal alle elever have mulighed for at lære at læse matematik kan jeg som matematiklærer eksplici-

tere både opgaveteksternes sproglige og matematiske indhold, samt give eleverne erfaring med alle 

dele af modelleringsprocessen. På den måde får alle elever mulighed for at tilegne sig de nødven-

dige nøgler. Det betyder, at eleverne i undervisningen skal have et bredt kendskab til både forskel-

lige skriftsproglige formuleringer, forskellige matematiske situationer og ikke mindst forskellige 

matematiske repræsentationer. Jeg kan således ikke forvente, at alle elever ved at ”hvor meget” i 

matematik betyder ’antal’, eller kan regne ud, hvad dét er, de skal finde antallet af. At kunne regne 

dette ud kræver erfaring, og det er en erfaring, jeg som lærer er nødt til at faciliterer. 

En metode hertil er at planlægge sin undervisning som en kæde af sprogbrugssituationer (Mulvad 

2009: 304). Det betyder, at undervisningen kan planlægges, så den placerer sig forskellige steder på 

situationskontekstens kontinua og dermed giver eleverne erfaring med forskellige typer af situatio-

ner. Opgaveeksemplet i KonteXt+ kan dermed udvides til flere andre sprogbrugssituationer end blot 

den skriftlige opgavetekst. Opgavens butik-situation kan genskabes i klassen, så eleverne selv skal 

have en forretning. Her vil eleverne selv kunne prissætte varer og handle med hinanden, og på den 

måde få et hverdagssprogligt kendskab til og en kropslig erfaring med dét at noget koster og at no-

get f.eks. kan være på tilbud, hvor man får flere ting for en samlet pris. På den måde vil eleverne 

kunne få en erfaring med nogle af de ord, der er i opgaveteksten, før de skal læse og løse selve op-

gaven. 

At lave en SFL-analyse af opgavetekster, som jeg har gjort i denne opgaves analyse, er en tidskræ-

vende proces, som jeg ikke tror, jeg ville bruge aktivt i min forberedelse. Dog tænker jeg, at be-

vidstheden om, hvor henne i sætningerne, den matematiske handling er skjult, er væsentligt for at 

jeg kan eksplicitere det for eleverne. Ligeledes tænker jeg, at det er væsentligt at sætte fokus på og 

ekspliciterer ordets mange betydning, og tydeligt skelne mellem hverdagslige betydninger og mate-

matiske betydninger, og sætte begge betydninger ind i forskellige situationer, så eleverne opnår er-

faring med brug af begge betydninger. 

En anden sprogbrugssituation kan være at arbejde med de matematiske symboler og udføre opga-

vens regneoperationer blot uden teksten. I 4. klasse vil eleverne have erfaring med matematikkens 

symbolsprog, og ved at sætte fokus på det operationelle niveau og hvad det kan og ikke kan, kan 
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give eleverne et kendskab til og erfaring med de matematiske situationer, som Troels efterlyste. 

Dette niveau vil være en nødvendig forudsætning for at kunne arbejde med opgaveeksemplet i 

MULTI, der godt nok eksplicit arbejder med divisionsmetoder, men hvor elevens skal læse sig frem 

til en forståelse af metoderne. Hvis eleverne derimod igennem forskellige aktiviteter har arbejdet 

med og gjort sig erfaringer med de forskellige divisionsmetoder, kan opgaven fungerer som en op-

samling og som en afsæt til at arbejde med matematiske forklaringer, som også er en særlig måde at 

bruge sprog i matematik på. Derigennem kan man også vise eleverne, hvad der menes med ’forklar’ 

og dermed hvilken forklaring, der er ’en god’ i matematikkens verden. Ved at arbejde eksplicit med 

formulering af matematiske svar og dermed vise og diskutere forskellige måder at gøre det på sam-

men med eleverne, kan jeg vende modelleringsprocessen lidt på hovedet, og således kører proces-

sen igennem bagfra. En opgave kunne være at finde på spørgsmål til svaret i stedet for at finde svar 

på spørgsmålet.  
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1. Søgelog 
Dato Fremhævet artikel Database Søgning Filter Antal re-

sultater 

17.05.2019  KP (language* 

OR sprog*) 

AND (mathe-

matic* OR 

matematik*) 

Afhandlin-

ger 

143 

17.05.2019 Difficult to read or 

difficult to solve?: The 

role og natural lan-

guage and other semi-

otic resources in 

mathematics tasks: 

Aspekter av svårighet 

i relation till naturligt 

språk och andre semi-

otiska resurser i ma-

tematikuppgifter 

 

KP (written lan-

guage* OR 

skriftsprog*) 

AND (mathe-

matic* OR 

matematik*) 

Afhan-

dlinger 

45 

17.05.2019  KP (written lan-

guage* OR 

skriftsprog*) 

AND (mathe-

matic* OR 

matematik*) 

AND 

(model*) 

 0 

17.05.2019  ERIC math AND 

language 

Sidste 5 år 662 

17.05.2019  ERIC math AND 

written lan-

guage 

Sidste 5 år 36 

17.05.2019 Modeling Math Iden-

tify and Math Success 

through Sentiment 

Analysis and Linguis-

tic Features 

ERIC math AND 

written lan-

guage AND 

model 

Sidste 5 år 6 

 

Eksklusionskriterier Inklusionskriterier 

Nyankomne som eneste målgruppe 

Kommunikation i klasserummet 

Verbal kommunikation 

Matematikdiskurser 

Stokastik 

Testning 

Elevers sociale baggrund 

Fokus på tekstopgaver 

Fokus på modellering 

Fokus på læsning 

Udgivet indenfor de sidste par år 
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2. Udvalgte opgaveeksempler 

2.1 Opgaveeksempel fra KonteXt+ 4 , Matematik Kernebog/Web 

 

Scannet fra Andersen, Michael Wahl, Bent Lindhardt, Rikke Saron Dalsgaard og Micahel Poulsen 

2014: ”At dele” i KonteXt+ 4, Kernebog/web. København: Alinea. Side: 32  
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2.2 Opgaveeksempel fra MULTI 4 i-bog 

 

 

Kopieret og udklippet fra i-bogsudgaven af Mogensen, Peter, Birgitte Westfall og Pia Hvilsted 

Sperling: ”Division” i MULTI 4. Tilgået med unilogin: https://i-bog.gyldendal.dk/multi4#/info/be-

skrivelse (Lokaliseret 31.maj 2019). Side: 110  
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3. Socialsemiotisk analyse- og vurderingsmodel 

 

Scannet og udklippet fra Mulvad, Ruth 2015: ”Hvornår er en elevtekst god?” i A. Golden og E. Sejl 

(red.): Skrivning på norsk som andrespråk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk 
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4. Interviewguides 

4.1 Interviewguide til ekspertinformant-interview 

 

Baggrund Uddannelse 

Arbejdserfaring 

Interesse for sprog og matematik 

Hvordan kom ind i feltet 

 

Den sproglige dimension i 

matematik, særligt den 

skriftsproglige 

 

 

Hvordan vil du beskrive det matematiske fagsprog? – hvad er det 

for et sprog? 

 

Hvad kendetegner sproget? 

 

Har du eksempler fra konkrete opgaver/læremidler, hvor sproget er 

”nemt” eller ”svært”? 

 

Er det det samme ”sprog” i alle læremidler? 

 

Forskel på skriftligt og mundtligt sprog? 

 

Har du et særligt syn på sproget i matematik/forståelse af/holdning 

til? 

 

Hvad kræver det at mestre sproget? 

 

Elevernes udfordringer 

 

 

Hvad udfordrer eleverne, når de skal læse matematikopgaver? 

 

Hvad er særligt let? Vanskeligt? 

 

Har du valgt nogle konkrete læremidler/opgaver fra eller til ifht. om 

de er gode eller dårlige set med sprogøjne? 

 

Er der nogle udfordringer for læreren? 

 

Er der noget, du har været særligt eller i dag er særligt udfordret på? 

 

Hvordan som lærer arbejde 

med læsekompetencer 

Hvordan tænker du man kan styrke elevernes læsekompetence i ma-

tematik? 

 

Tænker du læsekompetencen er vigtig for en matematisk forståelse? 
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4.2 Interviewguide til elev-interview 

 

Baggrund  

Førstehåndsindtryk 

 

Når du ser denne opgave, hvad tænker du så det umiddelbart handler 

om? 

 

 

 

Læsning af indhold Du får lige lidt tid til at læse teksten 

 

Hvordan er teksten at læse? Let/svær? 

 

Kan ud genfortælle indholdet? Ja/nej 

 

 

Matematikken Hvis du skulle løse opgaven, hvad ville du så gøre først? 

Dernæst? Osv. 
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5. Uddrag af transkriberede interviews 

 

I: Interviewer 

 

5.1 Interview med Lise 

[0:00,0-7:11,6] 

I: det kan du høre på dem, at der er nogen ikke får brugt sproget på samme måde, som andre? 

 

L: jamen, jeg er så strid nogle gange, så jeg laver det sådan at de skal hjem og tage et billede f.eks. 

af et kvadrat, og så kan jeg se, hvem der ikke kommer med noget tilbage ikk. For mig handler det 

ikke om om de kan medbringe et billede på en telefon eller på print, det er lige så fint at det er på 

papir, det er bare det med at de har arbejdet med det og talt om det derhjemme, for det kan alle have 

brug for uanset hvor man er henne. Det er jo det der med matematisk opmærksomhed, altså at der er 

matematik i alt.  

 

I: er det også dét, som kan gøre sproget svært? At det en kasse kan både være en papkasse og et 

form på et køleskab? 

 

L: Jeg tror faktisk, at det at det, at de får brugt sproget, der gør en forskel, og så vil sproget ikke 

blive så diffust, fordi et køleskab er jo også en kasse, fordi formener jo at den er det, men det er jo 

det med chancelighed, det er det vi skal forsøge at skabe, og det er derfor jeg tror på, at vi skal sætte 

ind så tidligt som muligt 

[9:04,9-17:52,4] 

I: hvad er det ved de her tekstopgaver, som eleverne finder svært uanset hvad læremiddel der så er 

fra, hvad er det i matematikopgaver, der er svært for dem? 

 

L: Det er jo koblingen, altså det der med at omdanne teori, altså at plukke ud hvad er det så jeg skal, 

og det tror jeg man skal arbejde med, det er det med strategier, jeg tror på at deres strategier er for 

ringe og dem får de ikke, hvis de ikke fra de små, hvis ikke deres ordforråd er på plads, og hvis de 

ikke fra de er små har arbejdet med strategier til opgaverne 

 

[18:52,0-41:12,0] 
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5.2 Interview med Julie 

[0:00,0-7:24,4] 

J: hvorfor er elevens sprog ikke lige så godt som fagsproget? Og det synes jeg egentlig godt, det kan 

være ligeså godt, men eftersom at bøgerne og helt fremadrettet på til eksamen, hvis ikke man har 

lært at kode det her sprog på en eller anden måde, så får man et problem, altså det er jo derfor man 

forklare alle de her ord og betydninger og hvad ligger der i ét ord i matematik, hvor i dansk kan 

man ligesom sige, at, der er det lange sætninger og analyser der ligger til grund, men i 

matematikken er det jo meget korte sætninger, men der står ekstremt meget i de små sætninger. 

 

I: hvad er det for nogle udfordringer, I oplever eleverne har med de skriftlige opgaver, de bliver 

præsenteret for? 

 

J: jamen det er at kunne afkode sproget, og så er det meget med hukommelsen også. Hvis ikke 

eleven kan huske, hvad der foregår ikk. Men selve afkodning af ordet, det er førte step, hvis de kan 

dét, kan de mange gange godt matematikken i det, "nåh er det bare dét, jeg skal gøre", siger de så, 

hvis de har afkodet teksten 

 

[8:39,8-21:40,0] 

I: Jeg har hørt mange steder fra, at matematikken er et svært sprog, er du enig i det? 

 

J: nej, det er fjollet at spørge om, det synes jeg ikke, det er [griner]. Men det er ikke fordi, hvis du 

nu går hen og lærer et udenlandsk sprog, fransk eller tysk eller engelsk, så hedder det bare noget 

andet, og det skal man bare være opmærksom på at det har en anden begrebsverden, når man har det 

her matematik ikk, men klart for børn er det ikke noget sprogligt i ordet areal, der hentyder til, hvad 

man skal vel - omkreds kan man ligesom sådan bedre regne ud ud fra "om juletræet" f.eks., men et 

"linjestykke", ja okay der er noget med et linje og et stykke, men skal det skæres i stykker eller er 

det et helt stykke, så på den måde rent danskfagligt, der er det selvfølgeligt svært. De vil ikke kunne 

høre det, ligesom de vil kunne i dansk, men nu er sproget dansk jo heller ikke specielt let vel. Så der 

skal meget erfaring til også for at kunne kode, og jo bedre de her forældrene er til at tage børnene 

med ud og snakke om ting ude i verden, jo lettere er det jo også for os i skoleverdenen at forholde 

os til hvis vi snakker cirkler eller noget der er kvadratisk, eller rundt, cirkulært. 

[23:09,8-38:08,3] 
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5.3 Interview med Martin 

[0:00,0-04:19,4] 

I: Hvis du skal beskrive det her matematiksprog, hvad er det så for et sprog, hvad kendetegner det? 

 

M: Jamen, det er et tungt sprog. Det er måske fragmenteret lidt fra det hverdagssprog, vi har, altså 

det får en anden betydning, når det kommer ind i matematik, og jeg tænker, det er meget 

handlingsorienteret. Altså det sætter en retning, det er handlingsanvisende, hvor at det fortæller ikke 

bare noget, vi skal gøre noget. Når vi bruger sproget, så skal vi gøre noget med det sprog, og det er 

dét eleverne skal have hjælp til at finde ud af, hvad er det de skal 

[4:19,4-10:14,4] 

M: hvis konteksten er fjern eller de ikke kan forholde sig til den, så tror jeg også der er udfordringer 

med, hvad er det egentlig jeg skal i den her opgave 

 

I: Tænker, du det både ville være flersprogede eller er det også danske børn, der sidder og ikke er 

med på sammenhængen? 

 

M: det ville være begge dele, det er jo også igen hvad man kommer fra, hvad er det for noget, man 

har oplevet inden, hvad har man med i rygsækken, hvor opstillingsparat er jeg, altså hvor meget 

betyder konteksten for mig, når jeg regner. Nogle er også mere kontekstafhængige end andre, 

tænker jeg. Der er jo andre, der bare siger "ja det er ligemeget, det finder jeg ud af, er det en 

dyrehandel i dag eller en parkeringsplads imorgen, altså det betyder ikke så meget", men for nogle 

kan det være vanskeligt at se igennem de her berettende tekster, hvad er det jeg skal sortere fra, 

hvad er nødvendigt for mig at have med 

 

I: så alt bliver lige vigtigt? 

 

M: ja, lige pludselig bliver alt lige vigtigt, og så hænger vi fast i noget, der er irrelevant for 

matematikken, men som kan sidde fast for eleverne, at de kan ikke komme videre. Der har jeg 

oplevet det med ordblinde elever,især én som var stærk ordblind, og det var en modstand for ham, 

at skulle igennem de her læse-tekster, altså han havde jo hjælpemidler, men det her med at komme 

igennem det. Når han så blev sat sammen med en anden elev, der kunne sige, hvad der stod, så 

kunne de sammen løse opgaven. Så sådan nogle ting spiller jo også ind. Jeg har et eksempel med en 
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tosproget elev, hvor at der stod "overvej" i teksten, det blev til oversat til at det måtte betyde én der 

vejer meget, fordi at "over" er jo meget, og "veje", så det må være en tyk person, det handler om, 

den her tekst, altså det var helt udenfor, helt væk fra meningen, så eleven kunne ikke lave opgaven, 

det gav ikke mening, han anede ikke, hvad han skulle. Og det er sådan nogle små ting, der kan være 

så meget, der går ind og spiller ind.  

 

[12:40,9-49:07,0]  

 

5.4 Interview med Troels 

[0:00,0-4:05,7] 

T: børn har svært ved at oversætte en hverdagsstiuation til hvad for noget matematik, der skal 

bruges, og det er jo det der ligger i opgavetyperne. Så det vi sige, at hvis du har en plusopgave, så 

står der jo ikke plus i den, der står bare en plus-historie eller en opgave, hvor der f.eks. er plus, men 

der står ikke at børnene skal bruge plus for at løse den. Og det er den oversættelse, som børnene har 

svært ved.  

 

I: så du tænker, der er forskel på symbolopgaver og tekstopgaver? 

 

T: ja, altså hvis du har en opgaver, hvor der er symboler, så regner du jo bare den, så ved du godt, 

hvad du er ude i, men har du en opgave, hvor der en tekst i, en teksopgave, som jeg så i det her 

tilfælde kalder en "regnehistorie", så skal børnene kunne oversætte situationen i opgaven til hvad 

for noget matematik, kan man bruge til at løse den. Og det er i bund og grund det, eleverner har 

svært ved 

[5:16,1-15:27,4] 

T: det er ikke tydeligt for børnene hvornår det er en forskelssituaiton, hvornår det er en 

mangelsituation og hvornår det er en fratrækningssituation, og børnene blev ikke nødvendigvis 

stilladseret i at der bruges minus til alle tre situationer 

[15:36,7-50:27,7] 
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5.5 Interview med Asta 

[0:00,0-2:16,8] 

I: kan du genfortælle, hvad den handler om? 

 

A: Altså den handler om Freddy som bager kager og brød. Og så er det hans kone, der står i 

butikken, så har de romkugler på tilbud og det er de opgaver, man skal lave 

 

I: Hvis du skulle løse opgaverne, hvad tænker du så, du skal? Hvad vil de gerne have dig til? 

 

A: At finde ud af hvad romkuglerne koster. Altså her står, 4 romkugler for 20 kr. og først så står 

der, hvor meget koster 4 romkugler, så det er egentlig bare, det er ikke særlig svært 

[3:57,3-7:41,6] 

A: hvis jeg så skulle regne 72 divideret med 3, altså 3tabellen er nok sådan, hvis man tager 3 

tabellen ville det nok tage for lang tid 

 

I: hvad mener du med at tage 3tabellen 

 

A: altså hvis man tager 3tabellen op til 72, det kommer til at tage lidt for lang tid, for man kan starte 

med at komme 20 i hver pose, altså hvis man har 3 bunker, så kan man starte med at komme 20 i 

hver bunke og hvis man så kommer 20 i hver, så har man taget 60 fra, men så skal man stadig tage 

lidt mere fra, fordi det ikke kan, det er jo ikke nok. Så har man 12 tilbage og så tager man 12 delt i 

3, det giver 4, så kan man komme 4 i hver bunke og så starter man med at komme 20 i og så 4 i og 

så har man 24 i hver bunke. 

 

I: var det din egen metode eller brugte du den, der er vist i boksen? 

 

A: det er sådan, jeg plejer at gøre 

[10:14,4 – 10:57,0] 

A: altså, okay så opgave 1, der skal man forklare, se på den her [metode 1 i boksen] og så skal man 

forklare hvordan det hænger sammen med minus, øh (...) 
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I: hvad tænker du om det spørgsmål? 

 

A: [griner], det er [holder en lang pause], altså her i nr. 1 der står jo sådan ikke, hvordan det hænger 

sammen, så der skal man nok sådan selv finde ud af det 

 [11:56,9 - 23:33,8] 

I: hvad for en opgave af de her to [multi og kontext] er lettest? 

 

A: den der 

 

I: den med Freddy? 

 

A: ja 

 

I: hvorfor tænker du, den er lettere? 

 

A: hmm, det ved jeg ikke helt [griner], det er bare 

 

I: ja, der er ret stor forskel på de her to. Hvis jeg skulle beskrive det, så den her, så møder vi en 

person og han har nogle romkugler, der koster nogle penge, hvor den her over går de op i 

divisionsmetoder og 3 forskellige måder man kan dividere på, og det er jo noget helt andet. Der er 

jo ikke en person. Så hvilken af opgaverne ville du helst arbejde med, hvis nu I brugte bøger på 

skolen? 

 

A: den med Freddy 

 

I: hvorfor tænker du det? 

 

A: den giver lidt mere mening, altså den er sådan lidt, den anden er sådan lidt øh indviklet 

 

[25:08,4] 
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