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1. Indledning    
I den danske folkeskole er emnet sproglig udvikling blevet et nyt fokuspunkt med imple-

menteringen af den nye folkeskolereform pr. august 2014 (UVM, 2014c)1. Umiddelbart 

tænkes dette arbejde nemmest inddraget i de sproglige undervisningsfag, men er det fyl-

destgørende?  

Sproglig udvikling skal tænkes som et obligatorisk tværgående fokusområde i alle fag, 

der gennem målrettet arbejde skal tilegne eleverne fagenes sprog, ordforråd og tekster. 

Formålet er at gøre eleverne dygtigere til at tilegne sig de enkelte fags faglige indhold, at 

kunne kommunikere mundtligt samt formulere sig skriftligt i fagsprog. Her kommer fag-

lig læsning og faglig skrivning ind i billedet som en væsentlig del i elevernes sproglige 

udvikling (UVM, 2014c).  

Jeg har gennem mine praktikker på læreruddannelsen erfaret, at der følger en del proble-

matikker med, når det kommer til læsning af fagtekster. Dette har været gældende i både 

dansk- og madkundskabsundervisningen. Særligt i min praktik på 4. årgang. Her mødte 

jeg elever i madkundskabsundervisningen, der mildest talt ikke var meget for at bruge tid 

på andet end madlavning. Teoretisk eller anden faglig undervisning var i deres øjne ikke 

nødvendigt. Dette til trods for at de ikke beherskede læsning af opskrifter uden at skulle 

spørge om hjælp, hvis de mødte udfordringer i teksten. Det sætter mine tanker i gang. Har 

eleverne mon mødt faglig læsning andre steder end i sprogfagene? Hvis dette ikke er til-

fældet, er det jo egentlig heller ikke så mærkeligt, at eleverne møder udfordringer, hvis de 

ikke lærer at læse en opskrift. Sammenligner vi med en danskundervisning, ville en 

dansklærer så sætte eleverne i gang med at analysere eller vurdere en tekst, som de på 

forhånd ikke havde læst eller på anden vis bearbejdet?  

Jeg danner mig, trods min forholdsvis snævre erfaring på undervisningsområdet i mad-

kundskab, den hypotese, at selve madlavningen ofte vinder over de mere tunge, teoretiske 

emner, hvorfor man som lærer bliver tilbøjelig til at ”udsætte” sine elever for at bearbejde 

en forholdsvis ukendt tekst. Det kan sammenlignes med, at bede eleverne køre bil uden at 

fortælle, hvor turen går hen (Mailand, 2009).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Med!betegnelsen!”UVM”!henvises!til!”Undervisningsministeriet”!og!hermed!websiden!”EMU!–!DanC
marks!læringsportal”.!”UVM”!bruges!konsekvent!fremadrettet!i!opgaven.!Referencerne!til!UVM!er!
nummeret!fra!aCc,!da!der!forekommer!flere!af!samme!årstal.!!
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I forlængelse af ovenstående problemstilling gives med dette bachelorprojekt et forslag 

til, hvordan man som lærer, uansat om man er linjefagsuddannet eller ej, imødekommer 

sproglig opmærksomhed i et praktisk-musisk fag som madkundskab i form af faglig læs-

ning. Læsning af fagtekster er et bredt emne, hvorfor jeg har valgt at mit hovedfokus bli-

ver madopskrifter som genre og den dertilhørende opskriftslæsning. Dette valg begrundes 

med den anskuelse, at opskrifter opfattes som hovedteksten i madkundskabsundervisnin-

gen. Opskriften kan være den umiddelbare årsag til, at det mest tydelige mål, nemlig 

madlavningen, i undervisningen nås. Dermed danner følgende problemstilling grundlag 

for denne opgave: 

2. Lærerfaglig problemstilling 
”Hvordan inddrager jeg som lærer faglig læsning i madkundskabsundervisningen i folke-

skolen, og hvordan kan dette arbejde få betydning for elevernes udbytte af faget?” 

3. Sproglig vinkel i et bachelorprojekt i madkundskab 
Det er i første omgang ikke så naturligt, at et bachelorprojekt i madkundskab har en 

sproglig vinkel, men der er i virkeligheden mange grunde til at koble sprog og madkund-

skab sammen. Den primære årsag er først og fremmest, at sproglig udvikling, som nævnt 

indledningsvist, er et af fire nye tværgående fokusområder indskrevet i de nye Fælles Mål 

og dermed i alle obligatoriske fag. Dette indebærer et øget fokus på faglig læsning og 

skrivning, hvor arbejde med forståelse, teksternes formål og elevernes strategibrug skal 

sættes i centrum.  

For det andet er faglig læsning en forudsætning for at lære et fag  – ikke kun et sprogligt 

fag, men alle skolens fag (Mulvad, 2012). Dette arbejde er ikke kun sproglærerens opga-

ve. Ifølge formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo, skal alle såvel sprog- 

som faglærere tage del i elevernes sproglige udvikling (Folkeskolen, 2011). Dér kommer 

ovenstående problemstilling ind i billedet. 

Ligeledes pointerer læseekspert og forsker i faglig læsning Elisabeth Arnbak, at det er en 

nødvendighed at være en kompetent læser af fagtekster i vores videnssamfund, idet man 

læser for at få en viden, man kan bruge funktionelt. Faglæreren skal på banen, da faglig 
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læsning er et tværfagligt begreb, som gør det muligt for eleverne at udvikle optimale fag-

lige læsekompetencer (Arnbak, 2006). Dette bakkes politisk op. Ifølge undervisningsmi-

nisteriet skal madkundskab understøtte den faglige udvikling gennem bl.a. læsning af 

opskrifter (UVM, 2014c).  

4. Læsevejledning 
Indledningsvist redegøres det nye fag madkundskab for at få en forståelse for, hvilket fag 

der tages udgangspunkt i i dette bachelorprojekt, og hvordan faget bruges i skolen. Der-

næst følger en kort beskrivelse af mit læse- og læringssyn. Dette med et formål om give 

et indblik i allerede fra start, hvordan jeg opfatter læsning og læring ud fra bl.a. genrepæ-

dagogikken samt konstruktivistisk og sociokulturel tilgang til læring med særligt fokus på 

John Dewey og Leo Vygotsky.     

I det efterfølgende afsnit gives en mindre definition af begrebet faglig læsning og formå-

let med dette. Her tages udgangspunkt i læseekspert Elisabeth Arnbak samt udpluk fra 

undervisningsministeriets beskrivelser af faglig læsning i folkeskolen. Beskrivelsen hol-

des forholdsvis kort, da der løbende i opgaven defineres på både faglig læsning samt for-

målet. Det empiriske grundlag for opgaven præsenteres efterfølgende. Herunder en be-

skrivelse af valg af metode, hvordan denne metode er brugt til indsamling af empirien 

samt hvilket datamateriale, der er til rådighed.  

Hele debatten vedrørende faglig læsning og sproglig udvikling analyseres, vurderes og 

diskuteres i den resterende del af opgaven. Faglige begreber, teori og empiri sammenføjes 

i en kombineret analyse og diskussion. Først analyseres og vurderes bl.a. grunden (altså 

”hvorfor”) til undervisning i faglig læsning, hvad en opskrift er, og hvordan denne kan 

være vanskelig at bearbejde. Det er hensigten, at dette skal give en bredere forståelse for 

begrebet faglig læsning, herunder opskriftslæsning, inden den egentlige problemstilling 

besvares. Her følger beskrivelser og forslag til forskellige didaktiske refleksioner, der er 

essentielle og brugbare ift. sproglig udvikling og faglig læsning i madkundskabsunder-

visningen i folkeskolen. Der vil løbende igen henvises til Elisabeth Arnbak samt læseeks-

pert og konsulent i faglig læsning Ruth Mulvad. Om – og hvordan – arbejdet med faglig 

læsning har en betydning for elevernes udbytte, kommenteres løbende i opgaven. 
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Bachelorprojektet rundes af med en konklusion, der samler trådene fra de løbende del-

konklusioner for at give et tydeligt og afsluttende svar på problemstillingen. Dette efter-

følges af en perspektivering, som sætter fokus på en anden vinkel på debatten om faglig 

læsning.  

5. Madkundskab – et af de nye fag i folkeskolen 
Madkundskab – tidligere hjemkundskab2 – er et praktisk-musisk fag i folkeskolen. Faget 

skal kombinere madlavningens praktiske håndværk med teoretisk viden i form af mad, 

madlavning, sundhed, fødevarer, måltider, smag og forbrug (UVM, 2014b). Formålet 

med faget er, at eleverne skal tilegne sig færdigheder og viden indenfor alt fra mad, føde-

varer, kompetenceudvikling ift. valg og vurdering af egne smags- og madvalg – kritisk 

reflekterede madvalg. Foruden at kunne eksperimentere med bl.a. opskrifter og råvarer 

samt tage del og medansvar for problemstillinger vedrørende mad, madvalg, bæredygtig-

hed og madkultur (ibid.).  

Der er altså mange perspektiver i faget, hvilke hovedsagligt omhandler praktisk og hånd-

værksmæssigt arbejde, men også teoretisk viden. Derudover har skolen generelt en almen 

dannelsesmæssig opgave gennem undervisningen, hvilket bl.a. kommer til udtryk i stk. 2 

i Folkeskolens formålsparagraf: “Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe 

rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi 

og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.” (UVM, 

2014a). 

Henvist konkret til madkundskab ses, at madkundskabsfaglighed altså bør omhandle me-

re end undervisning i fx madlavning, sundhedsorientering og opskriftslæsning. Gennem 

undervisning skal vi, som jeg tolker det, gøre eleverne til alsidige personer, der kan hand-

le bevidst. Dette kommer også til udtryk i fagformålet for madkundskab, stk. 2:  

Gennem alsidige læringsforløb skal eleverne udvikle selvværd, fantasi, mad-

lavningsglæde og erkendelse, så de bliver i stand til begrundet at tage stilling 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Med indførelsen af det nye fag, madkundskab, er der ikke længere et fag ved navn ”hjemkundskab”. Der-
for vil jeg konsekvent bruge ordet ”madkundskab” i denne opgave. Det er uanset, om det er i forbindelse 
med henvisninger til tekster, der er skrevet før afskaffelsen af hjemkundskab (dette er selvfølgelig ikke 
gældende i citater og lign.), eller i forbindelse med hjemkundskabslærerne. Dette skyldes, at der i dette 
projekt tages udgangspunkt i det nye fag og de nye mål. Udgangspunktet med fokus på faglig læsning er 
det samme.  
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til og handle i overensstemmelse med dette. Eleverne skal lære at forbinde vi-

den med lyst og handling i en forpligtigende praksis. Faget skal tilrettelæg-

ges, så eleverne kan opleve værdien af et fællesskab omkring måltider. 

(UVM, 2014b). 

Lektor Jette Benn udtrykker bl.a. i forlængelse af dannelse madkundskabsfaglighed 

med sætningen ”Hjemkundskab (madkundskab) er kundskab i handling” (Benn, 

2011). Sætningen viser en sammenhæng mellem teori og praksis samt et sigte om, 

at undervisningen leder mod en tilegnelse af, at eleverne kan ”handle og agere i 

eget liv”, jf. formålet for faget (UVM, 2014b). 

6. Læse- og læringssyn!
Læsning og læseundervisning kan anskues fra forskellige vinkler, alt afhængig af hvilken 

læseteoretiker man lægger sig op af. Jeg har i denne sammenhæng valgt at opfatte læs-

ning som en central meningsskabende funktion; man læser for at få information og ople-

velser af en tekst.  

Læsningens to hovedkomponenter er afkodning og læseforståelse (Brudholm, 2011). Af-

kodning er den færdighed, man skal besidde for at kunne omsætte bogstaverne på papiret 

til ord. Det er essentielt at kunne afkode for at lære at læse, men der er ikke tale om læs-

ning, før man kan forstå og tale om det, man har læst. Læseforståelse, altså udbyttet af det 

læste, er en teknisk færdighed, som er altafgørende for den fortsatte læseudvikling. En 

god læseforståelse indebærer at kunne uddrage og skabe mening ved at undersøge og be-

arbejde en skreven tekst (ibid.).  

Ifølge fagfolk har genrekendskab betydning for elever, når der er tale om læsning, forstå-

else og selvproduktion af tekster (Mailand, 2009) (Arnbak, 2003) (Brudholm, 2011). Med 

The Teaching Learning Cycle3, som er en genrepædagogisk undervisningsmodel, anskues 

elevers tilegnelse af ny viden i en cirkulær proces indeholdende fire punkter; ”vidensop-

bygning”, ”model-analyse”, ”fælles tekstkonstruktion” og ”selvstændig tekstkonstrukti-

on”. Gentagelse og udbygning er nøgleordene i denne model (Mailand, 2009). Hvordan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Fremadrettet benyttes en selvopfundet forkortelse for The Teaching Learning Cycle i form af TTLC 
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denne model kan inddrages i læseundervisningen i madkundskabsundervisningen, kom-

menteres i afsnit 11.1: ”Skrivning som indgangsvinkel til faglig læsning”  

6.1 Mit læringssyn 
Som følge af ovenstående læsesyn er det væsentlig også at begrunde hvilket læringssyn, 

der efter min mening bør ligge til grund for undervisningen i folkeskolen. Personligt er 

jeg fortaler for, at eleverne skal lære gennem praktisk arbejde – det såvel i de sproglige 

som de praktisk-musiske fag. Undervisningen skal efter min opfattelse være induktiv, 

forstået på den måde, at eleven skal erhverve sig sin egen viden frem for tilegnelse gen-

nem lærerens fremlæggelser (Hermansen, Jensen, & Krejsler, 2005). Jeg bygger mit læ-

ringssyn på konstruktivistiske tanker med særligt udgangspunkt i den amerikanske filosof 

og pædagog, John Dewey. Ifølge Dewey ses læring som en proces, der omdanner erfaring 

til erkendelse. Det betyder, at man har en forhåndsviden (erfaring) om verden, og hvis der 

reflekteres over denne (erkendelse), sker den proces, som vi kalder for læring (Wiberg & 

Elkjær, 2013). Erfaring fører til læring. 

For at rette fokus mod madkundskab kan faget efter min mening defineres som et hand-

lingsorienteret fag, hvilket stemmer godt overens med min fascination for handlingsorien-

teret didaktik, der kort fortalt bygger på tre grundelementer (Wiberg & Keiding, 2013);  

C Helhedsorienteret undervisning 

C Elevinvolveret undervisning 

C Målrettet og produktorienteret undervisning 

Dewey er efter min mening i denne forbindelse interessant at tage udgangspunkt i, når det 

kommer til læring. Læring sker, ifølge Dewey, gennem konkret problemløsning. Eleverne 

skal via aktiv deltagelse og eksperimenterende tilgang bruge egne erfaringer og desuden 

inddrage sanselige oplevelser for at besvare opgaven. Dewey har formuleret den velkend-

te sætning: ”Learning by Doing”, hvor han mener, at ”påvirkning, tænkning og handling 

er ’funktionelle’ elementer i en arbejdsdeling, der tilsammen udgør en helhed, en erfa-

ring.” (Wiberg & Elkjær, 2013, p. 130). Med andre ord skal eleverne tilegne sig viden 

gennem egen handling. At tilrettelægge en handlingsorienteret undervisning indebærer 

udforskning gennem aktiviteter rettet mod et formål (Wiberg & Keiding, 2013).   
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I forlængelse af ovenstående beskrivelse af mit læsesyn, tager genrepædagogikken ligele-

des udgangspunkt i en konstruktivistisk tankegang, hvor ”eleven selv er aktivt medska-

bende i sin videnstilegnelse” (Mailand, 2009, p. 42). Det er endnu en grund til at bygge 

mit læringssyn på konstruktivismen, hvor ny viden tilegnes ved at knytte det til i forvejen 

eksisterende viden på området (Arnbak, 2003). Henvist direkte til faglig læsning i form af 

opskriftslæsning i madkundskab, giver ovenstående rigtig god mening for mig, da stort 

set alle elever i folkeskolen på forhånd er bekendt med en opskrift, dets formål og den 

umiddelbare opbygning. Dvs. at mange typisk har en forforståelse for genren, som kan 

bringes i spil.  

Derudover kan der trækkes tråde mellem mit konstruktivistiske læringssyn og det socio-

kulturelle læringssyn. Her er læring, ifølge sprogforsker og udviklingspsykolog, Leo Vy-

gotsky, en social proces. Læring, herunder børns sproglige og kognitive udvikling, sker 

gennem interaktion med voksne og andre børn i kulturelle kontekster, forstået på den må-

de, at man interagerer med andre i specifikke miljøer og lærer derigennem (Hasse, 2013). 

Vygotsky har bl.a. udviklet begrebet Zonen for nærmeste udvikling, hvor lærer og elev i 

samspil løser og diskuterer pågældende opgaver, for senere gradvist at give eleven mere 

ansvar og til sidst være i stand til at overtage det fulde ansvar for egen læring. Læreren vil 

her løbende være til stede for at støtte og give vejledning til eleven om nødvendigt. Un-

dervisningen er givtig, hvis udfordringerne hverken er for store eller for små, men netop 

sker i zonen for nærmeste udvikling (ibid.). I min læringsoptik hænger denne tilgang til 

undervisning sammen med den handlingsorienterede didaktik samt Deweys læringssyn, 

hvorfor besvarelsen af opgaven tager udgangspunkt i dette. 

Pointen er i forlængelse af ovenstående konstruktivistisk og sociokulturelle læringssyn 

ift. madkundskabsundervisningen, at eleven, i min optik, selv skal være aktivt deltagende 

for at lære. Dette kan fx ske gennem handling og konkret problemløsning i samspil med 

lærere og klassekammerater. At læse er samtidig en aktiv proces, hvor man gennem iden-

tifikation af ordene i teksten samt aktivering af sin forhåndsviden (jf. Deweys erkendel-

sesproces: fra erfaring til erkendelse) genskaber indholdet af teksten, i dette tilfældet 

madopskriften.  
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7. Hvad er faglig læsning – og hvad er formålet?  
Begrebet faglig læsning kan, ifølge Arnbak, defineres på baggrund af læserens formål 

med læsningen: ”at tilegne sig viden gennem læsning af en tekst” (Arnbak, 2003). Begre-

bet bliver desuden ofte defineret som at læse for at lære. Når det kommer til faglig læs-

ning, er det ikke nok med simpel afkodning af ordene i teksten. Det er derimod vigtigt, at 

eleverne får en forståelse for ords betydninger samt de handlinger, de medfører. Ord og 

begreber i fagtekster kan rumme implicitte handlinger. Eksempelvis i en opskrift, hvor 

ordet ”svits” lægger op til følgende handling; sæt en pande på komfuret, tænd for varmen 

og svits en bestemt fødevare (Carlsen, 2010). Ifølge Mulvad er faglig læsning en forud-

sætning for at kunne lære et fag. Det samme gælder i madkundskab. Eleverne skal lære, 

at faget ikke udelukkende er praksisorienteret, men at en stor del af læringen også ligger i 

at lære faget gennem sproget (Mulvad, 2012). Denne kan dog med fordel også tilegnes 

gennem praktisk arbejde, altså være handlingsorienteret. Dette vender jeg tilbage til i af-

snit 11: ”Faglig læsning i madkundskabsundervisningen”. 

Undervisning i faglig læsning har til hensigt at gøre eleverne til bevidste læsere af fag-

tekster. Formålet i de ikke-sproglige fag, fx madkundskab, er ikke at lære eleverne at læ-

se, men at give dem redskaber og tilgange til at få det rette udbytte af læsningen af fagets 

fagtekster. Begrebet ”udbytte” defineres i Politikens Nudansk Ordbog som ”gavn” 

(Politiken, 2011) med eksemplet ”Eleverne fik udbytte af undervisningen.” (ibid.). Der 

tages i dette bachelorprojekt udgangspunkt i denne definition med særligt fokus på det 

faglige udbytte, som med andre ord siger noget om læringsudbyttet.  

Undervisningen skal ligeledes styrke elevernes faglige viden og faglige indsigt i faget 

(UVM, 2011). Læsning kan defineres som en funktion og som et formål (Korsgaard, 

2012). Disse er perspektiver på begrebet læsning, der med fordel kan medtænkes ift. for-

målet og undervisningen i faglig læsning. Læsning som funktion har fokus på at gøre læ-

seren i stand til at begå sig udenfor skolen, altså i samfundet, mens læsning som formål 

bruges i både skole- og fritidsregi. Læsning ses her som en kompetence til at gøre noget 

med et sprog i en bestemt kontekst med et bestemt formål (ibid.).  
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8. Empiri og erfaringsindsamling 
4. års praktikken på en almindelig folkeskole har givet mig diverse erfaringer i mad-

kundskabsundervisning samt gjort det muligt at indsamle væsentligt empiri til besvarelse 

af ovenstående lærerfaglig problemstilling. Dette vil hyppigt inddrages i dette bachelor-

projekt med det formål at trække tråde mellem folkeskolereformen, teorierne om faglig 

læsning og virkeligheden i den danske folkeskole.  

8.1 Undersøgelsesdesign  
Opgaven bygger bl.a. på kvalitativ data indsamlet i praktikken i form af observationer, 

elevinterviews samt spørgeskemaer til et lille udvalg af madkundskabslærere. Spørge-

skemaer tænkes typisk ind i en kvantitativ kontekst, men idet jeg går i dybden frem for i 

bredden, kan der efter min mening argumenteres for, at denne også indsamler kvalitativ 

data i denne sammenhæng.  

Besvarelserne af ovenstående lærerfaglig problemstilling vil bl.a. tage udgangspunkt i en 

række observationer foretaget i praktikken i et forløb over fire uger. Observationer er en 

kvalitativ metode til indsamling af empiri, som er ideel, hvis man ønsker at undersøge, 

hvad en række bestemte elever gør inden for et givet felt (Andersen, 2010). Mine intensi-

oner med observationerne var bl.a. at danne mig et overblik over, hvor mange spørgsmål 

eleverne løbende havde til opskrifterne, hvilke typer af spørgsmål, eleverne kom med, og 

om disse samt antallet ændrede sig i forlængelse af, at jeg løbende forsøgte at ændre og 

udvikle opskrifter til undervisningen i ugernes løb. Grundet den bestemte hensigt samt 

registrering, benyttede jeg mig af forholdsvis systematiske observationer (ibid.)  

Samtidig blev mine observationer præget af, at jeg var en deltagende observatør, idet jeg 

ikke blot var tilstedeværende som observatør, men primært som underviser. Ifølge Cato 

Bjørndal skal man som observatør forholde sig til to spørgsmål, inden man påbegynder 

sine observationer (Bjørndal, 2009); 

C I hvilken grad man deltager i den kontekst, som man ønsker at studere 

C Hvor åben man er omkring sin rolle og sine intentioner   

Dvs. at jeg grundet min underviserrolle, men uden tydelig forklaring af observationerne, 

lægger mig i den kategori af observatør, som Bjørndal beskriver således: ”Lærer eller 
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vejleder observerer sin egen undervisning/vejledning, uden at der informeres om, hvad 

der observeres (observation af anden orden)” (Bjørndal, 2009, p. 51).  

De systematiske observationer suppleres af en anden kvalitativ metode; interviewet. For-

målet med et kvalitativt interview er fortrinsvist at anskueliggøre et område via et dybde-

perspektiv samt få klarlagt informanternes syn, meninger og erfaringer indenfor et be-

stemt emne (Jensen, 2013). Min hensigt med interviewet er at få uddybet de observatio-

ner, jeg gjorde mig i klasselokalet. Hvorfor og er det i bestemte situationer, de spørger? 

Hvad gør de, hvis de møder udfordringer/uvisheder i opskrifterne? Jeg udvalgte to drenge 

og to piger fra 7. klasse til det kvalitative interview, så jeg fik et indblik i både piger og 

drenges forhold til emnet. Jeg anvendte en semistruktureret interviewform med en plan-

lagt spørgeguide med forberedte spørgsmål (jf. bilag 1), sådan at jeg med mine spørgsmål 

kunne få et forholdsvist tydeligt billede af de udvalgte informanters meninger og erfarin-

ger indenfor emnet.  

Desuden er, som nævnt, undersøgt enkelte madkundskabslæreres holdning til faglig læs-

ning i faget gennem et spørgeskema med 11 spørgsmål. Der er to grunde til valget af brug 

af spørgeskema frem for interview. Lærerne er med den nye folkeskolereform pressede 

på tid, og at besvare et spørgeskema kræver mindre tid og planlægning end fx et fokus-

gruppeinterview. Derudover giver det et overskueligt og forholdsvist generaliserende svar 

fra madkundskabslærerne på min praktikskole. Som ovenfor skrevet er et spørgeskema 

ofte en kvantitativ metode til at indsamle data, men i og med at mit omfang af responden-

ter er på blot fem lærere, kan der efter min mening argumenteres for, at der også her er 

tale om kvalitativ data. Besvarelserne giver et snævert og ikke et bredt resultat, men kan 

alligevel danne et indblik, der kan hjælpe til besvarelsen af problemstillingen.  

8.2 Datamateriale 
Ved hjælp af nævnte metoder er følgende data til besvarelse af projektets problemstilling 

indsamlet: 4 x 5-6 minutters interviews, hvoraf kun de væsentligste dele er transskriberet 

og vedvalgt som bilag (jf. bilag 2), fem spørgeskemabesvarelser fra madkundskabslærere 

(jf. bilag 4), samt strukturerede registreringer fra observationerne udformet som skemaer 

(jf. bilag 3). Der vil i den efterfølgende analyse løbende forekomme henvisninger til da-

tamaterialet, som i kombination med teoretisk viden vil give et svar på ovenstående pro-

blemstilling.  
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8.3 Kritisk vurdering 
Det er vigtigt at forholde sig kritisk til indsamlet empiri og data, da der er mange faktorer, 

der kan have afgørende betydning for validiteten af det indsamlede. Gældende for begge 

kvalitative metoder, observation og interview, er, at påvirkninger, såvel personlige som 

udefrakommende, kan spille en afgørende rolle (Bjørndal, 2009).  

At være deltagende observatør har uden tvivl en betydelig indflydelse på omfanget af 

resultaterne. Det er klart, at man som både underviser og observant begrænser mulighe-

den for at se, registre og dermed vurdere alt af betydning indenfor det undersøgte område. 

Modsat kan det være en fordel på den måde, at eleverne formentlig agerer mere naturligt, 

end hvis jeg havde siddet som en udefrakommende observatør og overværet dem og deres 

gøren. Derudover er det vigtigt at have in mente, at det var forskellige retter, eleverne 

lavede fra gang til gang, hvilket også kan have betydning for antallet af spørgsmål, efter-

som eleverne bl.a. kunne have forskellige erfaringer med de enkelte retter. 

Ift. interviewene med de fire 7. klasse-elever har jeg efterfølgende erfaret, at der er visse 

kilder, der har en betydning for validiteten. Først og fremmest var jeg selv som inter-

viewer nervøs, hvilket formentlig kom til udtryk overfor informanterne. Dette havde den 

indvirkning, at jeg fulgte den planlagte spørgeguide meget nøje og kun få gange afveg for 

at stille uddybende spørgsmål. Når det kommer til informanterne, var de alle fire en smu-

le tilbageholdene. De var tydeligvis lidt usikre på emnet faglig læsning og opskriftslæs-

ning. Derudover foregik interviewet på en åben gang, hvilket medførte små forstyrrelser 

som følge af forbipasserende elever. Man kunne formentlig med fordel have afholdt det 

kvalitative interview som et fokusgruppeinterview, hvor hver informant kunne byde ind 

med meninger og synspunkter, når det passede. Om informanterne på den måde ville ha-

ve følt sig mere tilpas, er svært at sige, men når der er tale om et fagligt – og ikke person-

ligt – emne, ville der formodentlig komme forskellige inputs, der ville føre samtalen vide-

re. 

I de kommende afsnit vil teoretisk og empirisk grundlag danne rammen om en kombine-

ret analyse- og diskussionsdel, hvor teori og empiri samt didaktisk og pædagogisk indsigt 

løbende inddrages, flettes sammen og kommenteres. Dette systematiseres i mindre dele 

med efterfølgende delkonklusioner.  
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9. Hvorfor faglig læsning? 
Faglig læsning er blevet et indsatsområde og en forpligtigelse i alle fag i folkeskolen som 

følge af bl.a. nationale og internationale læseundersøgelser, der har vist tendenser til sva-

ge læsefærdigheder blandt en stor gruppe elever (Arnbak, 2009). Dette er bekymrende, 

idet der er påvist en sammenhæng mellem læsefærdigheder og uddannelse og tilknytning 

til arbejdsmarked (ibid.). Læsning er på mange måder omdrejningspunktet i vores videns-

samfund. Ifølge Arnbak er det et must at være en kompetent læser af fagtekster (Arnbak, 

2006). Man skal kunne slå op i en manual, instruere sig selv i at samle et skab efter en 

opskrift, finde frem til den rigtige busafgang på det rigtige tidspunkt osv. Det handler 

altså om at kunne få den nyttige information og viden ud af det læste. Det kan kobles til 

det almene dannelsesperspektiv i folkeskolens formålsparagraf, stk. 2, der bl.a. har til 

formål at give eleverne tillid til egne potentialer og baggrund for at handle samt tage stil-

ling (UVM, 2014a). Med andre ord skal eleverne dannes til at kunne begå sig i både sko-

len, hverdagslivet og samfundet.  

Læseeksperter og fagpersoner er enige om, at undervisningen i faglig læsning ikke længe-

re blot er dansklærerens område (Folkeskolen, 2011). Faglæreren skal påtage sig et an-

svar. Det gør sig ligeledes gældende i madkundskab. Mulvad er forgangstaler for læsning 

som en del af faget madkundskab (Mulvad, 2012). Faget skal, som tidligere nævnt, læres 

gennem sproget. At læse for at lære. Opskriften er den type fagtekst, der arbejdes mest 

med i madkundskabsundervisningen, og denne er oftest hele omdrejningspunktet for un-

dervisningen og typisk målet med timen. En opskrift er, ifølge Mulvad, vanskelig at læse, 

idet der er flere faktorer, der gør teksten særlig; den kræver bl.a. at læseren kan forestille 

sig en proces og dens færdige resultat gennem sproget (Mulvad, 2009). Derfor har faglig 

læsning en plads i madkundskabsundervisningen. 

Vender man blikket mod eleverne, er der ingen tvivl om, at opskrifter kan være vanskeli-

ge at arbejde med. De fire informanter fra de kvalitative interviews er enige om, at hvis 

de møder svære begreber, ord eller formuleringer (fx ”en knivspids salt” eller ”et fed 

hvid”), som de ikke forstår, er de nødt til at spørge om hjælp. Dette fremgår også tydeligt 

i typerne af spørgsmål fra observationerne (jf. bilag 3). Hvorfor opskrifter er så vanskeli-

ge, at eleverne skal spørge om hjælp, kommenteres på i afsnit 10.1 ”Hvilke faktorer gør 

en madopskrift vanskelig?”.  
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At læse en opskrift er altså ikke nemt, selvom vi alle er forholdsvis kendte med denne 

type tekst. Derfor kræver faglig læsning, i dette tilfælde opskriftslæsning, særlig opmærk-

somhed og undervisning i alle fag. Èn ting er at kunne begå sig i skoleregi som følge af 

undervisning i faglig læsning, en anden ting er udenfor skolen. Ifølge genrepædagogikken 

skal eleverne undervises i dette for at kunne forstå forskellige teksttyper i vores videns-

samfund. Eleverne bør besidde et bredt og funktionelt genrekendskab, så de er klar til 

funktionelt, altså anvendelsesorienteret, at imødekomme det store antal teksttyper og gen-

reblandinger, de møder i hverdagen. Eleverne skal lære at kunne bruge deres viden om 

forskellige genrer (Mailand, 2009). Dette underbygges af førnævnte sammenhæng mel-

lem læsefærdigheder og uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet.  

9.1 Delkonklusion 
Hvorfor skal der så undervises i faglig læsning? Med øget fokus på sproglig udvikling er 

det blevet et krav, at der tværfagligt arbejdes med fx faglig læsning i alle fag. I bund og 

grund handler det om, at fagtekster er specielle. De formidler en ekspertviden. Desuden 

skal teksterne ikke alene forstås, eleverne skal også være i stand til at bruge teksterne til 

videre tilegnelse af ny viden koblet sammen med eksisterende viden. Derfor: 

C Faglig læsning handler om at kunne tilegne sig viden gennem læsning af en tekst.  

C Undervisningen i faglig læsning skal lære eleverne at læse for at lære.  

C Eleverne skal gøres til bevidste læsere. De skal lære at bruge deres viden om for-

skellige genrer til at navigere i forskellige typer fagtekster.  

Ovenstående punkter kræver, at der bliver taget hånd om den faglige læsning i alle fag – 

også i madkundskabsundervisningen, hvor genren opskrift er hovedfokus.  

Som nævnt kan opskrifter være svære at læse og forstå. Men hvilke faktorer gør en mad-

opskrift svær? Dette vil jeg undersøge i det følgende afsnit. Dernæst flyttes fokus fra læ-

seren, altså eleven, over til læreren; hvordan inddrages arbejdet med opskriftslæsning i 

undervisningen. Undervejs påpeges implicit, hvilke faglige forudsætninger eleverne så 

skal besidde for at kunne bearbejde de udfordringer bedst muligt med mål for at få et ud-

bytte af det læste, og dermed blive en bevidst læser, som kan tilegne sig viden gennem 

læsningen og bruge denne viden funktionelt.  

Først skal den tekst, som er hele omdrejningspunktet, nemlig madopskriften, undersøges 

og analyses.  
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10. Opskriften – en fagtekst – en genre  
En opskrift er en instruktion. En tekst der viser, hvordan noget skal gøres. Det er ofte med 

fokus på modtageren, som den, der skal instrueres i noget. En instruktion har til formål at 

skabe nye handlinger og produkter, som modtageren ud fra sproget skal forestille sig. En 

opskrift er oftest en multimodel tekst – forstået på den måde, at opskrifter typisk indehol-

der både tekst, billede og evt. tekst- eller faktabokse. En opskrifts tekststruktur er for alles 

vedkommende forholdsvis kendt. Den bygges normalvis op med en overskrift – målet for 

instruktionen, en liste med ingredienser, en fremgangsmåde, der fortæller, hvordan in-

struktionernes skal udføres, og til slut ekstra informationer om fx tilberedningstid og ser-

veringsforslag. Sproget er typisk kendetegnet ved at være præsenteret mod en fremtidig 

handling, ofte i imperativ (bydeform), hvilket gør formuleringerne korte og bestemte, fx 

”rør melet i”. Der gøres dog i nogle tilfælde også brug af andre måder; den passive for-

mulering: ”Melet røres i” eller med tiltaleform: ”Man tager to liter mælk. Du skal røre i 

10 minutter” (Mulvad, 2009).  

10.1 Hvilke faktorer gør en madopskrift vanskelig? 
Det er specielt i forbindelse med de sproglige mønstre, at en opskrift kan være svær, da 

sproget bruges på en helt bestemt måde. Ikke alene er tonen direkte og typisk formuleret i 

imperativ (bydeform) (fx ”skær”, ”bring”, ”put”), der er også en detaljeret beskrivelse af, 

at handlingerne skal gøres på en bestemt måde; ”i skålen”, ”i 10-12 minutter”, ”skæres i 

tern”. Nu har vi set, at sproget bruges til at beskrive på hvilken måde, handlingerne skal 

udføres, altså hvordan læseren instrueres. I en opskrift vil der også altid forekomme en 

ingrediensliste, som fortæller hvilke fødevarer, der skal i retten. Et vellykket resultat for 

instruktionen afhænger ikke alene af at læseren kan følge fremgangsmåden kronologisk, 

der skal også tilsættes de rigtige ingredienser, som endda typisk skal være af en bestemt 

art og i en bestemt mængde. Her kommer nominalgrupper4 ind i billedet – og det er ofte 

disse, der kan være vanskelige at gennemskue. Dette skyldes bl.a., at i nogle opskrifter 

gives blot essentielle informationer vedrørende mængde og form i ingredienslisten frem 

for i fremgangsmåden. For at få et overskueligt blik over, hvad en nominalgruppe helt 

præcist gør ved sproget, låner jeg et skema af Ruth Mulvad (Mulvad, 2009).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 En nominalgruppe er kort fortalt reelt set en sætning, som er omdannet til en ordgruppe. Forstået på den 
måde at handlingen i en sætning er pakket sammen i en ordgruppe, altså en nominalgruppe.  
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MÆNGDE 
Hvor meget er der 

(mål)? 

BESTEMMER 
Er det en bestemt 

sag? Hvis det er? 

Hvor mange er der 

(tæller)? 

BESKRIVER 
Hvordan er sagen? 

TING 
Hvad handler det 

om? 

TILFØJELSE 
Og hvad så mere? 

 Det hakkede løg  

En knivspids  finthakket chili  

150 g  røget bacon i tynde skiver 

 Den lune mælk  
Tabel 1: nominalgruppeskema 

Eksemplerne i skemaet viser, at madopskriften som fagtekst kan have høj informations-

tæthed, altså at der er presset mange informationer sammen på lidt tekst. Det betyder, at 

der først og fremmest skal indsættes en meget nøje bestemt mængde af ingrediensen, der-

udover skal denne ingrediens ofte have en særlig tilstand (”finthakket”, ”lunt”) og i nogle 

tilfælde også bearbejdes på en bestemt måde (”i tynde skriver”). Dette er underforståede 

informationer, som læseren selv skal regne sig frem til.  

Der er flere træk, der generelt gør fagtekster svære at læse. To lektorer, Dorthe Carlsen 

og Stig Toke Gissel, har i en artikel i særudgaven af fagbladet Folkeskolen 2011 om fag-

lig læsning (Folkeskolen, 2011) skrevet, at der er flere faktorer, der kan nedsætte læsbar-

heden;  

C Nominaliseringer (et fænomen hvor en proces, altså et verbum, får form som en 

ting, altså et substantiv) 

C Passivkonstruktioner 

C Fagbegreber 

Deres pointe er, at fagtekster selvfølgelig skal gøre eleverne fagligt dygtigere. Dog skal 

teksterne ikke være så svære, at de ikke hjælper eleverne til at blive bedre faglige læsere, 

som til stadighed udvikler deres læsekompetencer for på længere sigt at kunne læse mere 

komplekse tekster. Kobles dette til madkundskab, bruges nominaliseringer typisk ikke i 

opskrifter (der står fx ikke ”løghakning”, hvis løget skal hakkes). Til gengæld benyttes 

passivkonstruktioner (”melet røres i”) ligeså ofte som imperativ (”rør melet i”). Det er 

min fornemmelse, at det for nogle elever kan være vanskeligt at forstå betydningen af 

passivkonstruktionerne, da det ikke ligger helt så direkte i sprogbruget, hvad der skal gø-
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res og hvem, der skal gøre det. Her kan henvises til observationerne fra madkundskab-

sundervisningen (jf. bilag 3), hvor der til den første time var en del flere spørgsmål end til 

de efterfølgende timer. Opskriften her bestod bl.a. af passivkonstruktioner. Den tredje 

faktor, der kan nedsætte læsbarheden, er fagbegreber. Disse er med høj sandsynlighed 

også altid at finde i en opskrift, typisk i form af grundmetoder (fx ”at svitse” eller ”at po-

chere”), mængdeangivelser (fx ”en knivspids”), brøker og/eller forkortelser (fx ”ds.” eller 

”spsk.”)  

En opskrift er forskellig fra de fiktionstekster, som eleverne oftest bruger mest tid på at 

læse og bearbejde i skolen. I fiktionstekster er hovedformålet typisk at kunne genfortælle 

handlingen, mens det i en opskrift drejer sig om at kunne skabe et produkt gennem spro-

get. Instruktionen skal gøres i fremtiden (fx ”kom dernæst melet i skålen”) og sværest af 

alt – sproget bruges på en generaliserende måde. En opskrift har til formål at udforme en 

bestemt ret, men ikke til en bestemt person, et bestemt sted eller et bestemt tidspunkt. 

Sproget henvender sig ikke direkte til den, der skal instrueres, men henvender sig generelt 

til alle. Dermed er sproget generaliserende.    

10.2 Analyse af opskrifter 
I forlængelse af ovenstående analyse af, hvilke faktorer, der kan volde problemer i en 

opskrift, kan det være spændende at undersøge, hvordan mine selvudformede opskrifter 

fra praktikken ser ud. 

10.2.1 Opskrift 1: 

 

Spaghetti Carbonara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fremgangsmåde: 
Vandet bringes i kog. Salt og spaghetti kommes i, 
når vandet koger. Spaghettien koges ca. 12-15 min. 
Smag på spaghettien, før den hældes i en sigte.  
 
Imens spaghettien koger, ristes baconstykkerne 
sprøde på en pande og lægges på et nyt stykke papir.  
 
Æg, fløde, parmesanost, salt og peber piskes sam-
men. Æggemassen kommes i en stor, varm gryde 
under kraftig omrøring, og tages af varmen, når den 
begynder at blive tyk. Den må ikke koge! 
 
Spaghetti og bacon vendes med æggemassen, og 
serveres straks med et drys af parmesanost ovenpå. 

Ingredienser 
 
1½ liter vand 
150 g bacon i tynde skiver 
250 g spaghetti 
2 æg 
8 spsk. fløde 
4 tsk. reven parmesanost 
½ tsk. salt og ½ tsk. peber 
!
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Tages først fat i ingredienslisten, er denne umiddelbart tydelig og overskuelig, men ved nærme-

re gennemgang skal eleverne have viden om fagbegreber, forkortelser og brøker for at kunne 

finde den rigtige mængde (g = gram, spsk. = spiseske, tsk. = teske. ½  = en halv). Derudover 

indeholder ingredienslisten to nominalgrupper; ”bacon i tynde skiver” og ”revet parmesanost”. 

Er eleverne ikke opmærksomme på dette, møder de udfordringer, når de støder på ordene ”ba-

con” og ”parmesanost” i fremgangsmåden. Her henvises til de strukturerede observationer (jf. 

bilag 3), hvor en elev spørger om hjælp, da han skal i gang med baconet. Det er her tydeligt, at 

det er svært at bearbejde den høje informationstæthed en nominalgruppe medfører. Da det im-

plicit ligger i ordgruppen, at der skal udføres en handling, kræver det, at læseren kan gennem-

skue denne skjulte handling. 

Sproget er ved første øjekast kort og overskueligt, men at en instruktion er formuleret med pas-

sivkonstruktion forudsætter, at eleverne kan overskue, at selve handlingsverbet kommer længe-

re inde i sætningen (”æg, fløde, parmesanost, salt og peber piskes”). Det betyder, at hele sæt-

ningen skal læses, før man ved præcist, hvad man skal gøre med ingredienserne. Eleverne skal 

altså kunne omdanne sproget til handling. Desuden skal de være i stand til at kunne navigere 

rundt mellem ingrediensliste og fremgangsmåde for at vide, at parmesanosten skal rives, inden 

den blandes med de øvrige ingredienser. I fremgangsmåden forekommer også begreber, der kan 

være svære at bearbejde, hvis de ikke kendes i forvejen. Her tænker jeg bl.a. på ”en sigte” og 

”et drys af parmesanost”.  

10.2.2 Opskrift 2: 

Opskrift 2 (se nedenfor) er ligesom den foregående struktureret med en ingrediensliste og en 

fremgangsmåde. Dertil er tilsat et billede og en redskabs-/materialeliste, som bør hjælpe ele-

verne til bedre at kunne forestille sig vejen mod det færdige produkt. Igen forekommer brøker 

og forkortelser, som eleverne skal kunne administrere for at opnå det optimale resultat med 

instruktionen. Forskellen fra opskrift 1 er, at denne opskrift er formuleret i imperativ. Det gør 

fremgangsmåden mere overskuelig og ligetil, da det er her fokus rettes først. Ligeledes giver 

nummereringen en naturlig progressiv fremgangsmåde. Godt nok virker sproget umiddelbart 

nemmere at forstå og at omsætte til handling, men det er ikke ensbetydende med, at opskriften 

er nem. Der er begreber, der kan virke misvisende for eleven. Hvad er fx ”en dejbolle”? Det 

kræver, at eleverne kan danne sig billeder af, at en dejbolle i denne sammenhæng skal blive til 
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en pandekage. Det er misvisende, da en pandekage typisk ikke fremstilles på baggrund af en 

bolle.  

 

Mexicanske pandekager 

  
 
 
 
 
 
 

       Fremgangsmåde: 
1. Bland mel, bagepulver, salt og olie i en skål 
2. Lun 3 dl mælk i en gryde 
3. Tilsæt den lune mælk lidt af gangen til mel-blandingen i skålen, indtil der formes en klistret dejbolle. 
4. Hæld ud på bordet og ælt grundigt med hænderne, indtil dejen er fast og blød 
5. Læg dejen tilbage i skålen, og lad den hvile i ca. 15 min. 
6. Del dejen i 8 boller 
7. Kom lidt mel på bordet og pres bollerne flade til de har en diameter på ca. 10 cm. 
8. Rul med en kagerulle til de er ca. 20 cm i diameter 
9. Sæt en pande over ved høj varme uden fedtstof 
10. Bag hver tortilla i ca. 30 sek. på hver side 
11. Hold de færdigbagte tortillas varme på en tallerken med folie, indtil de skal spises 

 

Opskrift 2 er også forskellig fra opskrift 1 ved at være mere beskrivende i fremgangsmåder-

ne. Her står fx ”Lun 3 dl mælk i en gryde” og ”Tilsæt den lune mælk lidt af gangen til mel-

blandingen i skålen” sammenlignet med ”Vandet bringes i kog” og ”Spaghetti og bacon 

vendes med æggemassen” i opskrift 1. Beskrivelserne af fremgangsmåden i opskrift 2 er 

mere detaljerede og lettere på forhånd at forestille sig pga. ”hvordan-beskrivelser”; ”…i en 

gryde” og mængdeangivelse; ”3 dl mælk”. Modsat eksemplerne fra opskrift 1, hvor eleverne 

selv skal forestille sig, at det vand, der skal bringes i kog, skal i en gryde, hvorefter der skal 

tændes for et komfur, for at få det i kog. Derudover skal de vende tilbage til ingredienslisten 

for at finde ud af, hvor meget vand, der skal bringes i kog.  

10.3 ”Hvad skal man gøre med det der bacon?” 
Min hensigt med observationen af undervisningen var, som tidligere beskrevet, at se, om 

forskellige typer af opskrifter havde en betydning for eleverne ift. at kunne følge dem ret-

mæssigt. Ville der komme flere/færre spørgsmål afhængig af, hvordan opskrifterne var 

struktureret, formuleret og i det hele taget hvor detaljeret, de var beskrevet. 

!

Ingredienser: 
300 g hvedemel 
1½ tsk. bagepulver 
1 tsk. salt 
2 tsk. rapsolie 
3 dl lun mælk  
!

Redskaber: 
Lille gryde 
Skål 
Grydeske 
Pande 
Paletkniv  
Kagerulle 
!
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Observationerne (jf. bilag 3) viser, hvordan antallet af spørgsmål faldt i takt med, at sproget 

ændrede sig fra en prosa-lignende tekst uden nummerering og med høj informationstæthed i 

ingredienslisten (jf. ovenstående opskrift 1: ”Spaghetti Carbonara”) til en fremgangsmåde 

formuleret i bydeform og detaljerede beskrivelser med punktopstilling og nummerering (jf. 

blandt opskrift 2: ”mexicanske pandekager”). Det er dog væsentligt at have in mente, at der 

blev arbejdet med forskellige retter og dermed forskellige fødevarer, tilberedningsmetoder 

og lign. hver gang, hvilket kan have betydning for antallet af spørgsmål, bl.a. pga. forskelli-

ge erfaringer med og viden om retten.   

”Hvad skal man gøre med det der bacon?” (jf. bilag 3) er et eksempel på et spørgsmål, og et 

tydeligt tegn på, at denne elev både havde svært ved at navigere i teksten, formentlig pga. 

multimodaliteten, men også at overskue den høje informationstæthed, der var i ingrediensli-

sten. Han enten overså eller forstod ikke meningen”…i tynde skiver”. Her ses igen en brug 

af implicitte handlinger i sproget.  

Observationerne (jf. bilag 3) viser, at jeg havde ret i min første antagelse om, at der ville 

komme færre spørgsmål, jo mere velovervejede opskrifterne var. Dette skyldes formentlig, 

at eleverne ikke nødvendigvis skulle navigere helt så meget rundt mellem fremgangsmåde 

og andre tekstbokse, men nemmere kunne forholde sig til processerne og forestille sig pro-

duktet gennem sproget, som var præcist pga. imperativkonstruktioner, men samtidig detalje-

ret med tidsangivelser og ”hvordan-beskrivelser”. Oversigten i bilag 3 viser, at antallet af 

spørgsmål faldt, men at typerne af spørgsmål var de samme – og disse var stadig rettet mod 

fremgangsmåden. Det fortæller, efter min fortolkning, at eleverne derfor bør undervises i 

opskriftslæsning for at blive en bevidst læser, der aktivt kan konstruere sig viden gennem 

læsningen.  

10.4 Delkonklusion 
Der er flere træk ved en opskrift, som gør den vanskeligere at læse og forstå, end først anta-

get: 

C De sproglige mønstre, herunder nominaliseringer, passivkonstruktioner og fagbegre-

ber, kan nedsætte læsbarheden. 

C Sproget er ikke direkte henvendt til den konkrete læser, men generaliserende og ofte 

rettet mod fremtiden. 
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C Grundet multimodalitet kræver det mere at kunne navigere rundt mellem tekst, tekst-

bokse, billeder og evt. andre tabeller og figurer. 

Spørgsmålet er dog, om ovenstående redigeringer af opskrifter er ideel? Bør man som un-

derviser gøre opskrifterne så pædagogiske, at eleverne ikke selv skal forholde sig til ret me-

get andet end fremgangsmåden? Det, jeg kan bruge analysen af opskrifterne kombineret med 

observationerne til, er at få et overblik over, hvad underviseren så i stedet bør lære eleverne i 

den faglig læseundervisning. 

11. Faglig læsning i madkundskabsundervisningen 
En madopskrift er, som gentagne gange nævnt, hovedteksten i faget. Det er den instruktion, 

der arbejdes mest med, hvorfor der tages udgangspunkt specifikt i denne. Der er forskellige 

didaktiske overvejelser, når det kommer til faglig læseundervisning, hvis elevernes faglige 

udbytte skal imødekommes, udvikles og tilgodeses bedst muligt. Foruden at gøre eleverne 

bevidste om vigtigheden af at kunne læse, forstå og bruge fagtekster (i både skole-, hver-

dags- og samfundsregi) samt klarlægge sprogets virkemidler, er det også væsentligt at over-

veje i hvilken social kontekst, undervisningen skal foregå med øje for at optimere læringen, 

samt hvordan eleverne selv kan være med til at erhverve sig viden og indsigt. Derfor kan 

undervisningen i faglig læsning i madkundskab efter min mening med fordel tilrettelægges 

efter en handlingsorienteret didaktik.  

Drejes opmærksomheden igen konkret mod madkundskab og over på beskrivelsen af 

”sproglig udvikling” i læseplanen for faget, er der en tydelig beskrivelse af, hvad der skal 

arbejdes med ift. opskriftslæsning:  

”Elevernes ordkendskab, bevidsthed om opskrifternes struktur, evne til at drage 

følgeslutninger og metakognitiv bevidsthed i forhold til tilegnelse af nye ord og 

begreber. Endelig skal der arbejdes med elevernes evne til at sætte opskrifterne 

ind i andre eller nye sammenhænge. Opskriftslæsningen fordrer, at eleverne kan 

omsætte sprog til billeder og derefter til handlinger” (UVM, 2014b)  

Det er derfor en selvfølge, at undervisningen skal indeholde faglig læsning for at imøde-

komme de nævnte fokuspunkter. Undervisningen skal i bund og grund handle om at få skabt 

et fagsprog, som eleverne er bekendte med at bruge, når det handler om opskrifter, opskrifts-

læsning og opskriftkonstruktion. Ifølge Mulvad skal fagsprog læres. Eleverne skal lære at 
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bruge sproget på en generaliserende måde, som er situationsuafhængig, og som samtidig 

kobler sproget og den konkrete praksis (Mulvad, 2012). Spørgsmålet er så, hvordan denne 

undervisning skal tilrettelægges med udgangspunkt i den handlingsorienterede didaktik? 

Dette – samt fokuspunkterne fra læseplanen vedrørende opskriftslæsning - kan efter min 

optik imødekommes ved at tage udgangspunkt i den genrepædagogiske undervisningsmodel 

TTLC. Fordelen ved at arbejde med netop det genrepædagogiske er, at der eksplicit sættes 

fokus på sproget (Mailand, 2009). Gennem undervisningen danner lærer og elever i samråd 

et metasprog, altså et fagsprog til fx opskrifter.  

11.1 Skrivning som indgangsvinkel til faglig læsning 
Med udgangspunkt i TTLC skal der først opbygges en fælles viden på klassen, hvor typiske 

karakteristika for genren madopskrifter findes; ”hvad er formålet”, ”hvordan er opbygnin-

gen”, ”hvad indeholder en instruktion/madopskrift” og lign. Elevernes baggrundsviden skal 

italesættes. Dernæst videre til ”modelanalysen”; en eksemplarisk opskrift gennemgås og 

udforskes, og den nytilegnede viden, kombineret med en eventuel forhåndsviden om op-

skrifter, anvendes til undersøgelse og forståelse af brugen af fagbegreber, sproglige træk, 

multimodalitet mv. Klasseundervisningen tilgodeser læring set fra en sociokulturel synsvin-

kel.  

Næste punkt i processen er ”fælles tekstkonstruktion”, hvor formålet er at få udarbejdet en 

opskrift i fællesskab. Jeg vil hertil låne materiale og idéer fra Mulvad (Mulvad, 2012), hvor 

der tages udgangspunkt i elevernes eget sprogbrug, så de gradvist kan få en fornemmelse af, 

hvordan sprog kan bruges forskelligt afhængig af konteksten, og samtidig opbygge et fag-

sprog, et metasprog, som de fremadrettet kan bruge i arbejdet med fagtekster. Til at mediere 

mellem elevernes eget sprog og det fagsprog, der bruges i opskrifter, kan der tages udgangs-

punkt i en billedserie uden tekst fra en kogebog (eksempelvis en billedserie af at skære og 

hakke et løg eller at dele og udstene en avokado). Ved at bruge sproget på en genfortællende 

måde, kan lærer og elever i dialog konstruere en tekst/fremgangsmåde til billederne. Elever-

ne kommer med forslag til formuleringer, læreren tænker højt, skriver fagbegreber på tavlen 

og endeligt finder de i fællesskab frem til den præcise tekst passende til billederne. Denne 

øvelse skaber forbindelser til læseplanen for faget: ”Opskriftslæsningen fordrer, at eleverne 

kan omsætte sprog til billeder og derefter til handlinger” (UVM, 2014b).  
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Dernæst handler det for eleverne om selv at skrive en tekst til billederne, jf. ”selvstændig 

tekstkonstruktion”, ved hjælp af fagbegreberne på tavlen samt den viden, de netop har tileg-

net sig via den fælles gennemgang. Med udgangspunkt i dette kan der trækkes tråde tilbage 

til formålet med læsning, hvor det anskues, at læsning er en kompetence til at gøre noget 

med sproget i en bestemt kontekst og et bestemt formål. Eleverne lærer at bruge sproget til 

at arbejde med faglige tekster, i dette henseende en opskrift. De får desuden et indblik i, 

hvilke sproglige mønstre og strukturelle opbygninger en opskrift indeholder, herunder mul-

timodaliteten, samt hvordan disse kan spille ind på forståelsen. Øvelsen er handlingsoriente-

ret og bygger derfor på den konstruktivistiske tankegang, som fordrer læring gennem aktiv 

handling. Der kan igen henvises til Deweys kendte sætning ”Learning by Doing”.  

At skrive sig til læring er effektiv, viser en amerikansk metaundersøgelse (Folkeskolen, 

2011). Der er altså god grund til at inddrage faglig skrivning som en naturlig del af under-

visningen. Undersøgelsen viser, at eleverne gennem skrivning opnår større forståelse for de 

fagtekster, de skal bearbejde i undervisningen. Det er påvist, at det ikke er nok for elevernes 

faglige udbytte blot at læse fagtekster – der skal skrives hele tiden. Det gælder både før, un-

der og efter. Derfor vil ovenstående reproduktion af en opskrift være effektiv for elevernes 

læring. Leder af Videncenter for Læsning, Klara Korsgaard, nævner i forlængelse af den 

amerikanske forskning, at faglig skrivning kan være et redskab, der kan bruges til at tilegne 

sig fagets terminologi (ibid.) I madkundskab kan reproduktionen af opskrifter altså give ele-

verne en bedre forståelse for de fagbegreber, brøker, forkortelser mv., der ofte optræder i en 

madopskrift. Korsgaard beretter yderligere: ”Skriftligheden holder de ting fast, de (læs: ele-

verne) ved noget om, og synliggør også, hvad de ikke ved noget om, som de derfor bliver 

nødt til at hente viden om” (ibid., p. 16). Under skrivningen vil eleverne automatisk reflekte-

re over de tekster, de har læst og bliver på den måde ”tvunget” til at interagere med teksten.  

11.2 At skabe sammenhæng mellem sprog og handlinger 
Det er nu påvist, hvordan skrivning kan være en indgangsvinkel til faglig læsning med sær-

ligt fokus på, i dette tilfælde, at konstruere en opskrift. Eleverne skal dog også kunne gen-

nemskue og forstå den opskrift, der skal følges for at nå frem til målet. Derfor skal jeg som 

lærer tilrettelægge en undervisning, der giver eleverne bedre forståelse for opskriftsprogets 

særheder og vanskelige formuleringer. Hertil kommer visualisering og tydelighed ind i bil-

ledet som væsentlige fokuspunkter til at skabe sammenhæng og forståelse mellem tekst og 
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handling. Der kan eksempelvis arbejdes med filmproduktion, hvor eleverne får til opgave at 

italesætte og visualisere et fagligt begreb eller en typisk vending/formulering brugt i en op-

skrift gennem små videoklip med handleanvisninger. Hvad betyder fx ”at dele et hvidløg i 

fed”, ”at smuldre smørret i melet”, ”at piske æggehviderne stive” eller fra opskrift 1: ”spa-

ghetti og bacon vendes med æggemassen”? Det handler igen om at få skabt det fagsprog, der 

bruges i forbindelse med denne type fagtekst, og i lige så høj grad at gøre eleverne til bevid-

ste læsere, der kan bruge den nytilegnede viden funktionelt. Indledningsvist kan der med 

fordel vises klip fra hjemmesiden for maduniverset ”Mit kokkeri5” (MITkokkeri, s.a.), som 

bl.a. viser små, pædagogiske instruktionsvideoer med ”Kokketricks”, der giver gode råd og 

tips til fx teknikker og grundmetoder. På den måde får eleverne inspiration, samtidig med at 

deres nysgerrighed skærpes.    

Igen tages der udgangspunkt i den handlingsorienterede didaktik. Denne type undervisning 

fordrer både elevinvolvering, målrettethed og produktorientering. Gennem produktudvikling 

skal eleverne aktivt erhverve sig faglig viden og indsigt, som de samtidig skal tydeliggøre, 

så deres klassekammerater ligesådan tilegner sig viden og forståelse.   

11.3 Hvordan tackler lærerne faglig læsning? 
Det lyder umiddelbart forholdsvis nemt at få inddraget faglig læsning i madkundskabsun-

dervisningen, men tager man et kig på de svar, de adspurgte madkundskabslærerne giver i 

spørgeskemaet (jf. bilag 4), møder man et tankevækkende syn. Til spørgsmålet ”Er opskrif-

ten som genre en del af din undervisning” svarer tre ud af de fem adspurgte ”aldrig” og lige-

sådan til spørgsmålet ”Har du undervisning i faglig læsning i din årsplan efter lanceringen af 

de forenklede fælles mål?”, hvor fire ud af fem svarer ”slet ikke”. Dette er tankevækkende, 

da vi på ene side af faglig læsning-debatten har anbefalinger, undersøgelsesresultater og 

lign. fra diverse læseeksperter samt lovgivning fra undervisningsministeriet om sproglig ud-

vikling og dermed faglig læsning. Men på den anden side er altså lærerne, som ikke får dette 

opfyldt. Det skal selvfølgelig medtænkes, at dette blot er et lille udvalg af madkundskabslæ-

rere, og derfor ikke et repræsentativt syn, men det giver alligevel et billede af, at det kan væ-

re svært at inddrage det sproglige element i et praktisk-musisk fag. Og det er endda til trods 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 MIT kokkeri er et madunivers udviklet til inspiration, lyst og viden til at lave god og sjov mad i både skolen 
og hjemmet. Tiltaget består af en hjemmeside med tilhørende fysisk kogebog udgivet i samarbejde mellem 
Komiteen for Sundhedsoplysning, Institut for Uddannelse og Pædagogik/Aarhus Universitet og Haver til Ma-
ver. Projektet støttes af Nordea-fonden 
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for, at tre ud af de fem adspurgte lærere oplever, at eleverne har problemer med læsningen af 

opskrifter, samt at undervisning i faglig læsning har betydning for udbyttet af elevernes for-

ståelse af fagtekster, fx opskrifter, jf. bilag 4.  

Hvorfor lærerne på trods af disse besvarelser ikke medtænker faglig læsning i undervisnin-

gen, er svært at gisne om. Det kan muligvis skyldes den skærpede forberedelsestid, typisk 

begrænset undervisningstid eller det faktum, at eleverne forventer at lave mad hver gang. 

Det sidste scenarium underbygges i interviewene (jf. bilag 1+2), hvor informanterne til 

spørgsmålet: ”Hvad synes du om at skulle lave andet end madlavning i madkundskab, fx at 

læse en tekst og udfylde et skema?” henholdsvis svarer: ”Altså, jeg synes, det er sjovest, når 

vi laver mad, øhm, men det er vel også fint nok at lære noget mere om sådan”, ”Nej, jeg sy-

nes vi skal lave mad”, ”Jamen jeg vil gerne lave rigtig meget mad, men der skal jo også læ-

ses et eller andet på et tidspunkt” og ”Efter min mening skal vi bare lave mad hele tiden”. To 

af de fire elever vil altså udelukkende lave mad hver gang. Spørgsmålet er dog, om det ikke 

vil være eleverne udbytterigt at blive undervist i at læse en opskrift?  

Da der i interviewet bliver spurgt til, om de bruger nogle bestemte metoder eller redskaber 

til bedre at forstå opskriften, falder svarene prompte: ”Nej”, ”Nej, altså der er selvfølgelig 

nogle af tingene, som jeg ved, men hvis jeg støder på noget, jeg ikke ved hvad ligesom be-

tyder, så spørger jeg”, ”Jeg gør bare sådan nogenlunde, hvad der står” og ”Nej, jeg gør bare 

som der står”, og det er i forlængelse af, som jeg tidligere har henvist til, at de fleste spørger 

om hjælp, hvis de møder ord, begreber eller vendinger, som de ikke forstår. Igen er det tan-

kevækkende, at eleverne ikke undervises i opskriftslæsning, når de, efter min vurdering, har 

brug for det. Man kan med andre ord sige, at eleverne mangler noget undervisning i, hvor-

dan de bedst muligt skal tackle en opskrift. En idé hertil gives i det følgende afsnit. 

11.4 Læsestrategier som funktionelt redskab til læring 
Det er fra min side vurderet, at de adspurgte elever ikke har en konkret måde at gå til en 

madopskrift. Hvordan kan man så som lærer gøre eleverne mere bevidste læsere, der kan 

bruge bestemte tilgange og strategier til forskellige fagtekster? En løsning hertil kan være at 

dele læsningen op i faser. Læsningen er som nævnt en meningsskabende proces, hvor læse-

ren interagerer med teksten. Derfor er det ift. faglig læsning væsentligt, at læseren får det 

rette udbytte af læsningen. Læseren, altså eleven, skal derfor vide, hvad formålet med læs-

ningen er, og være bevidst om hvilke læsestrategier, der imødekommer læsningen og læse-

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2015



Faglig læsning i madkundskab 
Bachelorprojekt af Susanne S. Hansen (2011249) 

!

26 
!

forståelsen bedst. En læsestrategi er en bevidst handling, som læseren bruger for at øge for-

ståelsen af det læste (Brevik & Gunnulfsen, 2012).   

Mit forslag er, at madkundskabslæreren med fordel kan tilrettelægge undervisningen som 

kombineret læse- og praksisarbejde. Det kan ske ved at præsentere eleverne for læseforståel-

sesstrategierne før, under og efter læsning: 

Før læsning ved timens start: her handler det bl.a. om at tydeliggøre mål og formål med 

timen/opskriften. Desuden skal elevernes forkundskaber aktiveres. Det kan eksempelvis væ-

re, at læreren og eleverne i samarbejde arbejder med elevernes eksisterende viden om den 

ret, der skal laves. Det kan også være en gennemgang af spørgsmål til opskriften som følge 

af, at eleverne har haft til opgave at læse opskriften hjemmefra.  

Læseforskere er enige om, at forhåndsviden har en afgørende betydning for elevers læsefor-

ståelse (Brevik & Gunnulfsen, 2012). Dette underbygges af et forskningsprojekt, som Arn-

bak beskriver i en artikel fra tidsskriftet Læsepædagogen (Arnbak, 2009). Her viser under-

søgelser, at det er afgørende for det faglige udbytte, at læseren bliver bevidst om, at læsning 

er en aktiv meningssøgende proces, hvor det er nødvendigt, at eleven går til teksten med sin 

forhåndsviden om emnet og et bestemt formål med læsningen (ibid.). Det skyldes, at gode 

forkundskaber vil lette læsningen, modsat mangel på disse, som vil gøre læsningen tungere 

og mere kompliceret (Brevik & Gunnulfsen, 2012). Førlæsningen er mere eller mindre så 

afgørende, at denne ”er nøglen til, at eleverne kan læse mindre og forstå mere!” (ibid., p. 86) 

Undervejs: læreren gennemgår dagens opskrift, mens eleverne følger med i samme opskrift. 

Her kan med fordel gennemgås fagbegreber, svære sproglige formuleringer/vendinger eller 

opskriftens opbygning. Til at give eleverne en bedre forståelse for fagbegreberne i opskrif-

ten, skal eleverne lave et tankekort (fx med ord som ”sigte”, ”paletkniv”, ”spsk.”, ”1½”, jf. 

opskrift 1 og 2) i sit kladdehæfte. Derefter gennemgås de sværeste fagbegreber i fællesskab 

og skrives på en planche i klasselokalet. At visualisere begreber på denne måde, kan bidrage 

til at forstærke læringen, og på den måde kan eleverne i det videre forløb altid vende tilbage 

til enten kladdehæftet eller planchen i lokalet. Derudover kan eleverne med fordel benytte en 

anden læsestrategi; en tidslinje over fremgangsmåden. Dette vil medføre øget bevidsthed 

om, hvad der skal ske, hvordan og på hvilket tidspunkt. Her kan gives et eksempel fra oven-

stående opskrift 1. Havde jeg her opfordret eleverne til at lave en tidslinje over fremgangs-

måden, inden de påbegyndte arbejdet, ville det formentlig have været nemmere at danne sig 
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et hurtigt overblik over passivkonstruktionerne. Her kan henvises til, at skrivning er en ef-

fektiv måde at forstå fagtekster.  

Efter læsning: nu skal læsningen bruges til at få lavet den ret, som opskriften lyder på. Det 

handler om, at eleverne kan bruge deres viden fra de to første aktiviteter; hvad er formålet – 

hvad skal instruktionen ende ud i, hvordan kommer man frem til produktet gennem frem-

gangsmåden, og hvilke ingredienser skal i - tilmed den rigtige mængde og tilberedt på den 

rigtige måde. Formår eleverne funktionelt at bruge den faglige viden og indsigt, som de har 

tilegnet sig gennem læsningen, er muligheden for at opnå et vellykket resultatet med læsnin-

gen større.  

11.5 Læreropgaven 

I forlængelse heraf kan det være væsentligt at give et forslag til, hvordan jeg som lærer skal 

agere ift. elevernes læring – både i generel undervisning og ift. faglig læsning i faget. Med 

udgangspunkt i et sociokulturelt perspektiv på læring kan man som lærer, efter min mening, 

i sin tilrettelæggelse af undervisningen drage nytte af begrebet vejledt deltagelse, som er en 

”pædagogisk aktivitet, der tager sigte på at fremme læring, udvikling og vækst gennem sam-

tale og samarbejde” (Gjems, 2012, p. 99). I samspil med ovenstående øvelser, hvor både 

samtale og aktiv handling forekommer, skal man som lærer fungere som en vejledende del-

tager i elevernes læringsproces. Dette fordrer både den konstruktivistiske pædagogik, der 

vægter aktiv deltagelse af eleven selv, samt det sociokulturelle perspektiv, hvor viden tileg-

nes i fællesskab med lærere og klassekammerater. Jeg skal som lærer deltage som en vigtig 

vidensbærer, der gennem samtale og samarbejde med eleverne støtter dem i deres vi-

denskonstruktion (ibid.). Denne form for undervisning og ageren med eleverne stemmer 

godt overens med Vygotskys ”Zonen for nærmeste udvikling”, hvor læreren i løbet af un-

dervisningen skal agere støttepædagog i elevens bestræbelser på at lære og forstå.   

Derudover skal læreren, ifølge Jette Benn, så vidt muligt i sin tilrettelæggelse af læringssitu-

ationer tilgodese fagets forskellige indholdsaspekter og virksomhedsformer (se tabel 2 ne-

denfor) i løbet af året. På den måde får eleverne mulighed for at gøre forskellige erfaringer 

(Benn, 2011).  

I arbejdet med netop opskrifter bør jeg derfor som lærer bl.a. medtænke disse. I opskrifts-

konstruktionsøvelsen, beskrevet ud fra TTLC, kommer bl.a. den kommunikative og den 
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håndværksmæssige virksomhedsform i spil, mens der i filmproduktionen ligeledes er med-

tænkt den håndværksmæssige og derudover den udtryksmæssige virksomhedsform. Det vi-

ser altså, at eleverne opnår faglighed samt forskellige erfaringer gennem ovenstående øvel-

ser. 

Tabel 2: virksomhedsformer (ibid.) 

Med andre ord har både lærer og elev en betydelig andel i elevernes faglige udbytte af faget 

i forlængelse af arbejdet med faglig læsning. Om det er målbart, hvilket udbytte eleverne 

opnår, er svært at sige. Men for mig at se, er der ingen tvivl om, at undervisningen – i tilfæl-

de af den rette planlægning og indgangsvinkel – vil gøre eleverne til bevidste læsere, der 

både kan tilpasse læsestrategi, navigere i tekstens multimodalitet, omdanne læsningen funk-

tionelt til handling og dermed bruge den faglige viden og indsigt i både skole og hverdags-

liv.  

11.6 Delkonklusion 
Faglig læsning er et indsatsområde, som er nødvendigt at få inddraget i et praktisk-musisk 

fag som madkundskab. Det er yderst vigtigt at tage fat i sproget i opskrifter, så eleverne ikke 

alene lærer at bruge de sproglige virkemidler til både at forstå og rekonstruere, men også 

lærer at være i stand til at koble fagsproget til praksis, fx gennem handleanvisninger.  

Derfor er følgende punkter efter min mening væsentlige at overveje, når faglig læsning skal 

inddrages i madkundskabsundervisningen: 

C Fagets virksomhedsformer – for at opnå forskellige erfaringer.   

C Handlingsorienteret undervisning – at tilrettelægge undervisningen, så eleverne ak-

tivt handler mod et målrettet produkt.   

C Faglig skrivning – gennem genrepædagogikkens TTLC lærer eleverne om genren 

opskriften og at formulere denne samtidig med at sprogets mønstre og forskellige 

Virksomhedsformer  Uddybende kommentarer  

Analytisk virksomhed  Den teoretiske side, hvor viden om basisindholdet analyseres og sættes til diskussi-
on  

Kommunikativ virk-
somhed  

Den sociale side, der omfatter samtaler, diskussioner og fremlæggelser i forbindelse 
med faglige opgaver og problemer  

Håndværksmæssig virk-
somhed  Den praktiske side, omfattende produktion og reproduktion  

Udtryksmæssig virk-
somhed  

Den æstetiske side, omfattende sansning, indtryk og fantasi, der kan omsættes til 
forskellige udtryk  

Oplevelsesmæssig virk-
somhed  

Den individuelle side, omfattende sansemæssige, emotionelle og intellektuelle op-
levelser, sociale og andre oplevelser i forbindelse med praktisk og teoretisk virk-
somhed  
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opskriftsstrukturer bevidstgøres. En blanding af klasseundervisning og individuel ar-

bejde danner rammen om undervisningen, der tilfører eleverne faglig viden og ind-

sigt gennem aktiv deltagelse. Forskning underbygger dette. 

C Undervisning i læsestrategier – disse giver metoder til tekst- og genreforståelse.  

12. KONKLUSION 
Faglig læsning i folkeskolen, i vel og mærket alle fag, er et indsatsområde, der kræver fokus 

fra sprog- såvel som faglærere. Eleverne skal tilegne sig viden gennem læsning – og altså 

lære at læse for at lære. I den forbindelse opfattes læsning som en central meningsskabende 

funktion, hvor der læses for at få informationer og oplevelser af en tekst. At faglig læsning 

skal have en plads i alle fag, begrunder Mulvad med, at det er en forudsætning for at kunne 

lære faget. Det kan konkluderes, at en stor del ligger i at lære faget, herunder fx dets termi-

nologi, gennem sproget. Derudover pointerer Arnbak, at det, for elevernes videre færden i 

både skole- og hverdagsliv, er en forudsætning at være en alsidig læser, der kan håndtere 

forskellige typer fagtekster. Herigennem kommer folkeskolens dannelsesaspekt til syne. Vi 

har til opgave gennem undervisningen at gøre eleverne bevidste og alsidige individer, som 

bliver i stand til at yde tillid til sig samt tage stilling og handle.   

Det er undersøgt gennem dette bachelorprojekt, hvordan man som faglærer kan medtænke 

faglig læsning som en naturlig del af undervisningen i et praktisk-musisk fag med særligt 

fokus på madkundskab. Opgaven konkluderer, at det først og fremmest er min opgave som 

faglærer at give eleverne en forudsætning for at tackle fagets tekster, og dermed altså ikke at 

undervise om generel læsning. Dernæst er arbejdet med opskriftslæsning en naturlig tilgang 

til inddragelse af faglig læsning. Den faglige læseundervisning bør ikke indgå som en isole-

ret aktivitet i madkundskabsundervisningen, men som en kombineret teori- og praksisunder-

visning.  

Det er væsentligt at medtænke både det skriftlige, mundtlige og praktiske arbejde, og lade de 

tre dimensioner understøtte og supplere hinanden. I forlængelse af opgavebesvarelsen kan 

jeg som lærer med stor fordel tilrettelægge undervisningen efter den handlingsorienterede 

pædagogik, hvor elementer som elevinvolvering og produktorienteret undervisning er to af 

grundstenene. Tilrettelægges undervisningen med eleverne som aktivt handlende deltagere, 

udvikles, for mig at se, bevidste læsere, der kan benytte den faglige viden og indsigt, de er-
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hverver sig gennem netop faglig læsning og skrivning. Læreren skal tilrettelægge denne, så 

elevernes eget sprog bliver genstand for tilegnelsen af et fagsprog tilhørende faget. Analysen 

viser, at en opskrift indeholder mange parametre, både sproglige og strukturelle, der vanske-

liggør læsningen og forståelsen. Dette underbygges af de kvalitative interviews med fire ele-

ver fra 7. klasse, der fortæller, at de ikke har konkrete metoder eller strategier til læsningen. 

Derfor er de ofte nødsaget til at spørge om hjælp. En opskrift er for manges vedkommende 

umiddelbart meget genkendelig, men det er altså nu bevist, at den kan være sværere end som 

så. Derfor kræver opskriften opmærksomhed og undervisning. 

Helt konkret kan undervisningen i faglig læsning med fordel indeholde handlingsanvisende 

øvelser i form af fremstilling af små videoklip af fx teknikker, eller opskriftsproduktion med 

udgangspunkt i den genrepædagogiske model ”The Teaching Learning Cycle” (TTLC). 

Igennem det praktiske arbejde vil eleverne både opnå en viden om noget fagligt/teoretisk, fx 

viden om fagbegreber, samtidig med, at de gennem sproget får italesat processen fra sprog 

til billede. Derefter omsat til handling, når opskriften skal følges i selve madlavningsdelen. 

Med andre ord er elevernes handlinger meningsskabende. Faglig skrivning underbygger og 

supplerer den faglige læsning, hvorfor øvelser som disse er lærerige.  

I forlængelse heraf er det essentielt for elevernes udbytte af faget, at deres forhåndsviden 

bringes i spil. Derfor skal man som lærer præsentere eleverne for læsestrategier, da eleverne 

dermed kan ”læse mindre og forstå mere”. Gennem aktivering af forhåndsviden opnår ele-

verne viden vha. erfaringsomdannelse til erkendelse, jf. Dewey: erfaring fører til læring. 

Dette underbygges af konstruktivismen; læring sker ved at ny viden kobles på det eksiste-

rende, samt den handlingsorienterede pædagogik, hvor der udvikles erfaringer ved at deltage 

gennem en undersøgende tilgang.  

Det kan hermed konkluderes, at arbejdet med faglig læsning i en nøje tilrettelagt mad-

kundskabsundervisning med fokus på opskrifter altså giver eleverne et udbytte i form af en 

faglig viden og indsigt om fx opskrifters struktur, fagbegreber og genrekendskab. Samtidig 

sker en læseudvikling, hvor de enkelte elever gerne skulle opnå en indsigt i, at fagtekster er 

forskellige fra fiktionstekster. De bliver i stand til hensigtsmæssig at anvende læsestrategier 

passende til teksttypen, benytte deres forhåndsviden i kombination med den eksisterende 

viden samt anvende fagsproget funktionelt.  
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Afslutningsvis kan det konkluderes, at det er gavnligt at inddrage faglig læsning progressivt 

i hele årsplanen. På den måde bliver eleverne løbende bedre og mere bevidste læsere, der 

kan gå fra at anvende meget pædagogiske opskrifter, fx i punktform, til sidst på året at kun-

ne bearbejde mange forskellige former for opskrifter – både dem i undervisningen, men også 

dem de kommer til at møde udenfor skolen.  

13. PERSPEKTIV PÅ LÆSELYST OG LÆRING 
På baggrund af min analyse, vurdering og diskussion kan det være spændende at sætte en 

anden vinkel på debatten vedrørende faglig læsning; læselyst og læring, hvor også elementer 

som engagement og motivation kommer i spil. Gennem videre undersøgelse skabes dermed 

et bredere perspektiv på emnet. Uddybelsen kan rettes mod både elever, lærere og undervis-

ningens indhold. Jeg er af den overbevisning, at med et ønske om engagerede og motiverede 

elever følger et krav om nærværende og engagerede lærere, der viser interesse for de tekster 

og opgaver, eleverne får stillet. Derudover skal det faglige stof være underholdende (Grøn, 

2006).    

Ift. motivation af læsning spiller to psykologiske forhold en rolle. Det første indebærer be-

greberne ”indre motivation” og ”ydre motivation”. Elever med indre motivation har ofte af 

sig selv lyst til at læse og finder det interessant at få viden gennem læsningen. Modsat vil de 

elever, der er påvirket af ydre motivation, have en større tendens til at stille spørgsmål frem 

for selv at søge viden gennem læsning. Det andet indebærer forventning om mestring. Dette 

siger noget om elevens tro på egne evner, og det at kunne mestre læsningen. Derudover kan 

andre elementer spille ind på motivationen for læselysten; målorientering, social motivation, 

værdien af læsningen, vigtighed og praktisk værdi (Anmarkrud & Bråten, 2010).   

Hvordan kan man så skabe engagerede læsere? Interventionsforskning viser, at ni forskellige 

undervisningselementer fremmer læsemotivationen, og på baggrund af det, er undervis-

ningsprogrammet ”Begrebsorienteret læseundervisning” udviklet (Anmarkrud & Bråten, 

2010), se bilag 5: ”Engagerede læsere” for model. 

Det er efter min vurdering en forudsætning for udbyttet af arbejdet med faglig læsning, at 

eleverne er engagerede og motiverede for at lære. At eleverne i madkundskab allerhelst vil 

lave mad frem for teoretisk undervisning om fx opskrifter, kan tyde på, at de ikke forbinder 
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et praktisk-musisk fag som madkundskab med læsning. Det er dog som kendt bestemt ved 

lov, at faglig læsning skal indgå som en del af undervisningen, og derfor bør motivation, 

engagement og læselyst medtænkes i undervisningen af faglig læsning. Det kan diskuteres, 

om eleverne i 7. klasse, som jeg både underviste og observerede i min praktik, manglede 

engagement, motivation og/eller læselyst, siden de ofte spurgte om hjælp til læsning af fag-

teksten, madopskrift.  
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Bilag 1: Kvalitativt interview – spørgeguide  
Emne: faglig læsning i madkundskab 

Informanter: fire elever i 7.a (to drenge og to piger) 

Temaer Spørgsmål 

Briefing og præ-

sentation 

• Jeg præsenterer mit emne samt formålet med interviewet 
• Anonymt interview - præsentation af eleven i form af køn, klassetrin og hvor 

mange år vedkommende har haft madkundskab 
Madkundskab 

generelt 

• Kan du lide at have madkundskab? 
o Hvis ja - hvad kan du godt lide ved faget? 

• Hvorfor tror du, vi har undervisning i madkundskab? 
• Føler du, at du lærer noget i madkundskab? 

o Hvis ja - hvad? 
Faglig læsning • Ved du, hvad faglig læsning er? 

• Har du tænkt på, om I bliver undervist i faglig læsning? 
• Hvad synes du om at skulle lave andet end madlavning i madkundskab, fx at læ-

se en tekst og udfylde et skema? 
Lektier i faget • I fik et par gange lektier for i min undervisning - hvad synes du om det? 

Opskriftslæsning • Synes du, det er svært at læse og forstå en opskrift? 
o Hvad gør du, hvis det er svært? 

• Støder du på ord eller begreber i en opskrift, der er svære at forstå? (Fx et fed 
hvidløg, en knivspids salt og lign.) 

• Hvordan er det at skulle lave mad efter en opskrift, som man på forhånd ikke 
kender? 

• Var det nemmere at gå i gang med madlavningen, da opskriften var læst hjem-
mefra? 

• Synes du, at opskriften bør gennemgås slavisk ved timens start? 
o Lærer man mere eller mindre ved det?  

! Hvorfor? 
Undervisning i 

opskrifter 

• Dette spørgsmål tager udgangspunkt i en VØL-model, som eleverne har udfyldt. 
”Du skriver, at du ønsker at lære mere om …… vedr. opskrifter. Er dette op-
fyldt?” 

• Hvordan tænker du, at du bedst lærer noget mere om det? 
• Hvordan tænker du, at man kan inddrage undervisning i læsning af opskrifter 

uden at det er kedeligt/at I mister motivationen? 
• Har du selv nogle bestemte metoder, du bruger, når du får en opskrift, du skal 

følge? 
Afrunding • Har du andre kommentarer, som kunne knyttes til dette emne? 

• Tak for interviewet og hjælpen 

 
!
!
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Bilag 2: De væsentligste besvarelser fra interviewene 
 
Spørgsmål: Besvarelser: 

”Hvad synes du om at skulle lave andet end mad-
lavning i madkundskab, fx at læse en tekst og ud-
fylde et skema?” 

Informant 1: ”Altså, jeg synes, det er sjovest, når 
vi laver mad, øhm, men det er vel også fint nok 
at lære noget mere om sådan” 

Informant 2: ”Nej, jeg synes, vi skal lave mad” 

Informant 3: ”Jamen jeg vil gerne lave rigtig 
meget mad, men der skal jo også læses et eller 
andet på et tidspunkt”  

Informant 4: ”Efter min mening skal vi bare lave 
mad hele tiden” 

”Støder du på ord eller begreber i en opskrift, der er 
svære at forstå? (Fx et fed hvidløg, en knivspids 
salt og lign.)” 

Informant 1: ”Altså så gør jeg bare sådan hvad 
jeg ville gøre hvis det er der ikke havde stået 
noget. Altså bare selv tilsætte hvad jeg sådan 
hmm”. Interviewer: ”okay så du prøver dig lidt 
frem?”. Informant: ”Ja” 

Informant 2: ”Øh så prøver jeg at spørge jer”  

Informant 3: ”Jeg spørger”  

Informant 4: ”Jeg føler tit, at jeg går i stå ved 
sådan nogle ord, og så spørger jeg næsten altid 
en lærer” 

”Har du selv nogle bestemte metoder, du bruger, 
når du får en opskrift, du skal følge?” 

Informant 1: ”jeg gør bare sådan nogenlunde, 
hvad der står”  

Informant 2: ”Nej” 

Informant 3: ”Nej, altså der er selvfølgelig nogle 
af tingene, som jeg ved, men hvis jeg støder på 
noget, jeg ikke ved hvad ligesom betyder, så 
spørger jeg”  

Informant 4: ”Nej, jeg gør bare som der står” 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Bilag 3: strukturerede observationer  
Deltagende observation. 
Fokus: forekommer der færre spørgsmål, hvis der ændres i opbygning + sproglige mønstre i op-
skrifterne? 
 
Uge Antal 

spørgsmål  
Eksempler på spørgsmål Ret: Fokuspunkter i strukturen af 

opskrift 
Tiltag 

1 15 ”Hvad skal man gøre med 
det der bacon?” 
”Skal vand og olie blan-
des sammen?” 
”Hvornår skal spaghettien 
i vandet?” 

Spaghetti 
Carbonara 

" Prosalignende tekst 
uden punktopstilling 

" Passivkonstruktioner 
" Høj informationstæt i 

ingredienslisten  
" Ingen billede 

 

 

2 9 ”Hvor lang tid skal kartof-
lerne have i ovnen?” 
”Skal urterne i dressin-
gen?” 
”Skal alle ingredienser til 
farsen i skålen?” 

Græske 
bøffer med 
ovnkar-
tofler og 
urtedres-
sing 

" Fremgangsmåde i 
punktform  

" Formuleret i bydeform 

Opskrift  
som lektie 
forud for 
timen. 
 

3 7 ”Hvad betyder ds?” 
”Hvad skal avokadoen?” 

Tortilla-
pandekager 
med okse-
kød, salsa 
og gurca-
mole 

" Fremgangsmåde i 
punktform med num-
merering 

" Bydeform 
" Mere detaljerede be-

skrivelser i frem-
gangsmåden frem for 
kun i ingredienslisten  

" Liste over redskaber 
" Billede 

Opskrift  
som lektie 
forud for 
timen 

4 4 ”Hvor lang tid skal flæ-
sket stege?” 
”Hvornår er kartoflerne 
færdige?” 

Stegt flæsk 
med kartof-
ler og per-
sillesovs 

" Fremgangsmåde i 
punktform med num-
merering 

" Bydeform 
" Liste over redskaber 
" Billede 
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Bilag 4: Spørgeskema med besvarelser 
Respondenter: 1 mandlig lærer (7. kl.) + 4 kvindelige lærere (7. kl.) og (6. kl.). Alle linjefagsuddannede 

   

 Altid Ofte  Nogle gange Aldrig  
Underviste du eleverne i faglig læsning i hjemkundskab før be-
stemmelsen af de forenklede fælles mål? 

l  ll ll 

 
 I høj 

grad 
I nogen 
grad 

I mindre grad Slet 
ikke 

Har du undervisning i faglig læsning i din årsplan efter lanceringen 
af de forenklede fælles mål? 

  l llll 

 
 Altid Ofte Nogle gange Aldrig 
Er opskriften som genre en del af din undervisning?  l l lll 
 

 

 
 I høj 

grad 
I nogen grad I mindre 

grad 
Slet 
ikke 

Oplever du, at elever har problemer med læsning af opskrifter?  l ll l 
 
 Altid Ofte Nogle gange Aldrig 
Bruger du forskellige typer opskrifter (jf. opsætning, layout, 
sproglige formuleringer og lign.) 

 lll ll  

 
 I høj grad I nogen 

grad 
I mindre 
grad 

Slet 
ikke 

Ved 
ikke 

I hvor høj grad har undervisning i faglig læsning (jf. opskrifts-
læsning) en betydning for udbyttet af elevernes forståelse af 
fagtekster, fx opskrifter? 

l ll l l  

 
 I høj grad I nogen grad I mindre 

gad 
Slet 
ikke 

Ved 
ikke 

I hvor høj grad har undervisning i faglig læsning (jf. op-
skriftslæsning) en betydning for udbyttet af elevernes læring 
ift. madlavning? 

l lll  l  

 
 I høj grad I nogen grad I mindre 

grad 
Slet 
ikke 

Ved 
ikke 

Fornemmer du, at undervisning i faglig læsning (jf. opskrifts-
læsning) mindsker spørgsmål til fx opskriften?  

 ll  ll l 

 
!
!
!

 Altid Ofte Nogle gange Aldrig 
Gennemgår du opskriften og fremgangsmåden slavisk ved timens 
start? 

l l lll  

 I høj 
grad 

I nogen grad I mindre 
grad 

Slet 
ikke 

Oplever du færre spørgsmål/udfordringer, hvis opskriften gen-
nemgås slavisk? 

l  l lll 
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Bilag 5: ”Engagerede læsere” 
(Modellen er selvudviklet (med udgangspunkt fra Anmarkrud og Bråten, oversat af Torben Christi-
ansen) for at give et hurtigere og mere overskueligt overblik (Anmarkrud & Bråten, 2010).) 
!
Et klasseværelse indeholdende engagerede læsere har følgende ni kendetegn: 
!
!

!
Engagerede-
læsere-

Praktiske-erfa6
ringer-

"!relevant!og!interes"
sant!valg!af!fagligt!stof!

for!eleverne!
Elevauto6
nomi-

"!eleverne!har!
valgmuligheder!

Samarbejds6
læring-

6-læsning!i!grup"
per!

-
Ros-og-be6
lønning-

-
Evaluering-

-
Lærerinvol6
vering-

Strategiun6
dervisning--
"!Undervisning!i!
fx!læsestrategier!

-
Interessante-
tekster-

Lærings6-og-
kundskabs

mål-
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