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1 Indledning  

Når man som lærerstuderende er i praktik, støder man på mange interessante situationer med elever. Fx en 

dag i en matematiktime, da jeg henvender mig til en tosproget elev, som tydeligvis ikke ved, hvad han skal 

gøre. For at finde ud af hvor langt han er, spørger jeg: ”Nå, ved du, hvad det betyder, når der står i opgaven, 

at skellet skal være minimum 2,5 meter fra huset? Hvad er et skel?” Hvorefter eleven ser på mig og siger: 

”Skel er sådan noget, man har i håret.”  Denne elev var tydeligvis slet ikke klar over, hvad det hele gik ud 

på. Han har set ordet skel og tænkt, at det vidste han godt, hvad var, men at det ikke gav nogen mening ind i 

sammenhængen. Med netop denne elev oplevede jeg flere gange, at han ikke var bevidst om forskellen på 

hverdagssprog og matematiksprog
1
, og det gav ham rigtig mange problemer, når han skulle læse tekster i 

matematikundervisningen.  

At have problemer med at forstå matematiksproget og dermed også matematiktekster er denne elev ikke 

alene om, tværtimod er det et problem, som både et- og tosprogede elever kæmper med. Men de tosprogede 

elever har flere sproglige udfordringer, der står i vejen, for de fuldt ud kan gennemskue matematikteksterne.  

Bl.a. er der den store gruppe af førfaglige ord, som kan stå i vejen. Disse ord er kendetegnet ved, at de ofte 

kan være kendt af eleverne på forhånd, men de optræder i en særlig afledt betydning i matematik (Fischer 

1995:91).  

I trinmålene i matematik for 9.klasse står der at: ”Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har 

tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at (…)læse faglige tekster samt forstå og 

forholde sig til informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk” (Fælles Mål 2009 Matematik: 10).  

Ifølge Fælles Mål 2009 er faglig læsning en vigtig del af matematikfaget. Blandt dem, som klarer faglig 

læsning dårligst, er mange tosprogede elever.  

Derfor vil denne opgave komme til at have fokus på matematikteksterne i forhold til de tosprogede elever.  

1.1 Problemstilling 

Det undrer mig, at der i formuleringen af matematiktekster ikke er taget højde for, at elever med anden 

baggrund end dansk skal kunne læse og bruge dem.  Er det ikke en nødvendighed, hvis vi i folkeskolen skal 

opfylde folkeskolelovens §18 stk. 1, som siger: ”Undervisningens tilrettelæggelse, herunder valg af (…) 

undervisningsmidler og stofudvælgelse, skal i alle fag (…) varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov 

og forudsætninger”? (Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (min fremhævelse)). 

Får de tosprogede elever så reelt de samme muligheder for at lære matematik, som deres etsprogede 

klassekammerater? Det spørgsmål leder frem til følgende problemformulering: 

                                                      
1
Vygotsky kalder det for det spontane sprog og det videnskabelige sprog. (Skott, Jess og Hansen 2008: 103) 
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1.2 Problemformulering 

Hvilke udfordringer møder tosprogede elever i læsning og forståelse af matematiktekster, og hvilke strategier 

bruger eleverne i læseforståelsesprocessen? Hvordan kan matematiklæreren tilrettelægge undervisningen, så 

de tosprogede elevers udfordringer med læsning og forståelse af matematiktekster tilgodeses? 

2 Læsevejledning og metodeafsnit 

Problemformuleringen ligger i et område mellem læseforståelse, faglig læsning, matematik og tosprogede. 

Derfor vil jeg forsøge, at definere disse begreber i opgaven. Der vil være et kort afsnit om læseforståelse 

generelt og læsningen på et andetsprog, et afsnit om tosprogede elevers særlig udfordringer i matematikfaget, 

og derefter et afsnit om disse elevers udfordringer i forhold til at læse matematikfaglige tekster. Dette leder 

videre til et afsnit om matematiktekstens genre.  

Opgaven vil fortsætte med to afsnit om hhv. systemisk funktionel lingvistik og tekstlingvistik, fordi 

begreberne fra disse to teorier, skal bruges i analysen.  

Når jeg arbejder med begrebet tosprogede i opgaven, læner jeg mig op af flg. definition: ”Tosprogede elever 

er børn, der i det daglige møder og har brug for to eller flere sprog” (Holm og Laursen 2000: 23).   Jeg 

mener, at den er anvendelig i den pædagogiske praksis, og samtidig er den bredere end den, som findes i 

Faghæfte 19 (Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog: 40).  

Undersøgelsen falder i to dele. Den første del består af en analyse af et uddrag om retvinklede trekanter fra 

bogen ”Matematik i ottende” (Beck, Graff og Hansen 1999). Analysen vil bruge udvalgte begreber fra 

tekstlingvistikken, genrebegrebet og de tre begreber field, tenor og mode fra systemisk funktionel lingvistik. 

Metoden er valgt for at kunne gå i dybden med de matematiske tekster og undersøge, hvilke problemer der 

kan være sprogligt og grammatisk set.  

Den anden del af undersøgelsen består af nogle spørgeskemaer, som 6 tosprogede elever, 1 etsproget elev fra 

ottende klasse og 1 etsproget elev fra en niende klasse har besvaret. Eleverne bliver bedt om at tage stilling 

til nogle uddrag fra kapitlet om retvinklede trekanter fra bogen ”Matematik i ottende”. 

Spørgeskemaundersøgelsen er valgt som metode for at kunne sammenligne respondenternes svar og dermed 

få et billede, af hvilke udfordringer disse tosprogede elever har i forhold til læsning af matematiktekster, og 

hvilke strategier, de gør brug af.  

Efter empiridelen overvejes det, hvordan resultaterne af de to empiridele kan bruges i den konkrete 

matematikundervisning. Her inddrages bl.a. genrepædagogikken.  

Til slut diskuteres de problemstillinger og resultater, som opgaven har behandlet. 
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3 Læseforståelse på andetsproget 

Her kommer et afsnit om læseforståelse, for at gøre det klarere, hvad der menes, når læseforståelsen bruges 

senere i opgaven.  

Læsning involverer på en gang flere forskellige områder, nemlig; afkodning, forståelse, motivation og 

selvtillid (Kristjansdottir 1995:25-26). 

 Afkodningen, den tekniske del af læsningen, er vigtig for, at eleven kan have en læsehastighed, der 

ikke hæmmer læseforståelsen.  (Brudholm 2002: 27-28).   

 Bergthora Kristjansdottir
2
 skriver at forståelsen er vigtig, fordi det er her, eleven skal sætte teksten i 

forhold til egne oplevelser. Her bruger eleven af sin forforståelse. 

 Elevens motivation for at læse teksten er nødvendig, for at aktivere afkodning- og 

forståelseskompetencerne.  

 Elevens selvopfattelse i forhold til læsning af tekster, har også betydning for, om eleven tror, det kan 

nytte at gå aktivt ind i læseprocessen.  

Eleven skal i sit møde med teksten konstruere og rekonstruere informationerne fra teksten i forhold til 

teksten selv og den viden eleven har på forhånd (Kristjansdottir 1995: 26).  

 

Læseforståelse på andetsproget tager udgangspunkt i læserens tidligere erfaringer med læsning på de sprog, 

vedkommende kender. Dårlige erfaringer fra mødet med danske tekster, vil kunne stå i vejen for motivation 

og selvtillid, når eleven skal læse og forstå tekster på andetsproget.  

 

Kirsten Haastrup
3
har undersøgt, hvilke kilder elever trækker på, når de skal prøve at forstå noget på et 

fremmedsprog, og hun har lavet en model over det (se 

figur 1). Fra toppen af modellen bygger 

forståelsesnøglerne på indholdet og fra bunden på det 

sproglige niveau. Den gode læser benytter sig mest af 

topafkodning, men gør brug af informationer fra alle 

niveauer (Kristjansdottir og Poulsen 1999).   

For at tosprogede kan bruge disse nøgler, er det 

afgørende at eleverne faktisk forstår de ord, de skal læse. 

Hvis eleven ikke kender ordene i teksten, kan de heller ikke trække på relevant information, fordi de ikke 

kan gennemskue, hvilken information de skal trække på.  

                                                      
2
 Bergthora Kristjansdottir arbejdede i 1990'erne i Undervisningsministeriet som sagsbehandler på Integrationsprojektet, 

ph.d. pædagogisk konsulent, CVU København og Nordsjælland 
3
 Kirsten Haastrup var professor på Handelshøjskolen København 

Figur 1 Kirsten Haastrups model (Kristjansdottir 

og Poulsen 1999) 
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Når tosprogede elever begynder at skulle lære at læse, har de ofte ikke det samme store ordforråd på dansk, 

som deres etsprogede kammerater (Kulbrandstad 2007).  

Det har vist sig, at andetsprogslæseren nemt kommer til at koncentrere sig om ordniveauet i teksten i stedet 

for indholdet, når der læses på andetsproget. Det kan virke meningsforstyrrende. Det ses bl.a. i et spansk-

amerikansk studie af unges læsning. Forskerne fra denne undersøgelse konkluderede derfor, at det ser ud 

som om, tosprogede elever har et særligt behov for at blive undervist i at lære at vurdere, hvilke ord i en 

tekst, som er centrale (Kulbrandstad 1999) 

I næste afsnit ses et eksempel på, hvilke strategier to tosprogede elever bruger i læsning af fagtekster.  

 

3.1 Et eksempel på tosprogede elevers læsning af fagtekster 

Lise Iversen Kulbrandstad har lavet en undersøgelse, hvor hun ser på, hvordan forskellige tosprogede elever 

læser fagtekster i 8. klasse. Hun vælger at fokusere på to af eleverne, som har hver sine meget forskellige 

læseprofiler. Den ene elev, Daud, er på højde med de bedste af hans norsksprogede kammerater, når det 

gælder afkodning, men i forhold til forståelse får han ikke meget med. For ham handler forståelsen om at 

forstå alle ordene i teksterne og lægge betydningerne sammen. Han skelner ikke mellem væsentlige og 

uvæsentlige informationer i teksten, og har svært ved at danne inferens i teksten. Han synes selv, at han er en 

god læser, fordi han kan afkode hurtigt og præcist.  

 Geraldine er dårlig til afkodning, alligevel forstår hun meget mere af teksten. Hun læser meget langsomt og 

laver mange fejl i afkodningen. Hovedparten af disse fejl er morfologiske.  

Kulbrandstad forklarer, at noget af grunden til at Geraldine får så meget med af teksten, på trods af dårlig 

afkodning, kan ligge i at hun har et mere realistisk syn på sig selv som læser og teksternes sværhedsgrad, og 

at hun gør brug af sin forforståelse. Geraldine fokuserer på hovedindholdet og springer over det, hun ikke 

forstår. Begge disse læsestrategier kan ses blandt andetsprogslæsere (Kulbrandstad 2007: 213-224).  

4 Tosprogedes generelle udfordringer i matematikfaget  

Udover læseforståelsen udfordrer matematikfaget også tosprogede elever på andre områder.  

Da undervisningssproget er dansk, betyder det, at elevernes tilgang til det faglige stof afhænger af deres 

danskkompetencer (Fischer 1995: 90). Alt efter hvor dygtige eleverne er til at tale og forstå dansk både 

mundtligt og skriftligt, påvirkes deres muligheder for at lære matematik.  

Bruner
4
 mener, at sprog og tænkning hænger meget tæt sammen, og at sproget er en forudsætning for 

abstraktion (Imsen 2006: 244). Vygotsky taler for, at højere mentale funktioner, som perception og 

tænkning, er styret af vores sprog på en måde, så vi kun kan opfatte ting via sproget (Skott, Jess og Hansen 

2008:101). Derfor må det sprog, som abstraktionen skal dannes på baggrund af, være udviklet til et niveau, 

                                                      
4
 Jerome Bruner: Amerikansk psykolog, 1961 leder af Center for Cognetive Studies, Harvard University. 
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der kan bære denne abstraktion. Det kræver, at enten elevernes modersmål eller andetsprog udvikles løbende, 

så det er på et alderssvarende niveau. Undervisningen i matematik stiller store krav til elevernes 

sprogbeherskelse, da sproget har en væsentlig indflydelse på udviklingen af elevernes tænkning også i 

matematik.  

Det betyder, at sproget i matematik ikke bare er vigtigt, fordi eleven skal kunne forstå, hvad der foregår, men 

også fordi sproget i sig selv bruges til at sammenholde, systematisere og udvikle matematisk tænkning.  

5 Læsning af matematiktekster 

Tidligere har der, ifølge Kirsten Fischer, været en opfattelse af, at det er dansklæreren og 

modtagelseslærerens opgave at give eleverne sproglige kundskaber, så de kan klare sig andre fag (Fischer 

1995: 91). Det er ikke tilstrækkeligt. I et fag som matematik er der et stort fagligt register, som ikke kun 

omfatter specielle matematiske fagord, men også førfaglige ord.  

I Norge lavede man i 1984 en undersøgelse af ordene i fagbøger i orienteringsfagene. I denne undersøgelse 

fandt Anne Golden og Anne Hvenekilde frem til, at de relevante ord
5
, kunne opdeles i fagord og ikke-

fagord
6
. Blandt fagordene forekom 93 % af ordene kun i ét af fagene. Det interessante ved dette er, at lærerne 

husker at forklare fagordene for eleverne. Men de førfaglige ord havde lærerne i undersøgelsen ikke 

markeret, at de ville forklare. Dette er iflg. Jørgen Gimbel et stort problem, da 55 % af de førfaglige ord er så 

fagspecifikke, at de kun optræder i ét fag, og netop derfor er det ikke sikkert de tosprogede elever kender 

disse ord (Gimbel 1995: 29-30).   

Som eksempel kan nævnes et ord som at isolere. Ordet bruges ofte inden for ligningsløsning, hvor man 

ønsker at isolere x. Mange tosprogede elever associerer ordet med at isolere huse og isolationsfængsler
7
.  

De førfaglige ord og udtryk kan forklares som ord, hvor faggrænserne er stærke. Lærerne ser dem ofte som 

på forhånd kendte af eleverne. Det er ord, som flertalseleverne sandsynligvis også har stødt på uden for 

skolen, men som man ikke kan regne med, at de tosprogede elever kender (Gimbel 1995: 30).   

I 1995 udførte Jørgen Gimbel selv en undersøgelse i Køge med 16 dansksprogede og 16 tyrkisksprogede 

elever. Den viste, at de tyrkisktalende elever kendte meget færre af de førfaglige ord end de dansktalende. 

Samtidig så det ud til, at de tosprogede ofte gættede ud fra ordenes udseende, hvorimod de etsprogede 

gættede på noget inden for samme semantiske felt (Gimbel 1995: 32). 

 

Kristen Fischer (1995) nævner forskellige komponenter i fagtekster, som kan gøre dem vanskelige. Udover 

fagbegreberne og de førfaglige ord, kan den grammatiske struktur, der bruges i fagtekster give både et- og 

tosprogede elever problemer. De ord, som normalt er højfrekvente i hverdagssproget, er ikke særligt hyppige 

                                                      
5
 De tog de ord fra, som kun forekom én gang, og de højfrekvente ord.  

6
 Jørgen Gimbel kalder dem førfaglige ord eller udtryk 

7
 I praktikken på Strandgårdskolen 
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i fagtekster og vice versa. Dette medfører at eleverne og især tosprogede elever har færre støttepunkter i 

læsningen af fagtekster (Fischer 1995: 91-92). 

5.1 Matematiktekster som genre  

I det følgende ses på matematiktekster som genre, sådan som Mette Kirk Mailand (2007) og Ruth Mulvad 

(2009) beskriver dem. Men først lidt om matematiktekster generelt.  

Når der tales om matematiktekster, kan der være tale om to overordnede forskellige tekster, nemlig tekster i 

matematiksammenhænge og tekster i andre sammenhænge, som indeholder matematik. Den første slags 

tekster findes i lærebøger og matematiske opslagsbøger. Og den anden slags tekster anvender matematik i 

teksten, for fx at argumentere eller informere (Kristiansen 2010: 194).  

Tekster i matematiksammenhænge er bl.a. kendetegnet ved at være multimodale, dvs. at der er mange 

forskellige udtryksformer på samme side fx fortællinger, ordforklaringer, opgaver, illustrationer og tekniske 

tegninger (Kristiansen 2010: 195).  

Generelt for matematiktekster er, at alle ord er vigtige, og skalforstås eller tolkes nogenlunde korrekt, for at 

teksten giver mening (Andersen 2008: 80). 

 

Genre kan ses som genkendelige mønstre i tekster, både mht. kompositions og sprogbrug (Mulvad 2009: 

244-245). Men alligevel er mange genrer svære at identificere, simpelthen fordi det ikke er rene genrer, men 

derimod genrehybrider (Hedeboe og Polias 2000: 207).   

Hvis man ser på matematikteksterne, er de som hovedregel instruerende. Men de forklarende tekstdele og 

fortællingsafsnittene ligner mere hhv. den informerende genre og den berettende genre.  

De oftest forekommende genrer, den instruerende og den informerende, beskrives herefter.  

5.1.1 Den instruerende genre 

Ifølge Mailand har instruerende tekster ofte en struktur, hvor målet står først, derefter materialerne og så de 

enkelte trin i kronologisk rækkefølge. Der kan ofte være illustrationer og arbejdstegninger, som støtter 

teksten (Mailand 2007: 67). Fokus er på, hvordan noget skal gøres. (Mulvad 2009: 78).  

Det kendetegner denne genre, at der enten tales direkte til modtageren i 2.person, eller indirekte i 3.person 

(fx man) vha. imperativ eller i passiv, hvor grundleddet skjules helt. Verberne er ofte betydningsfulde og 

som regel er det handleverber (Mailand 2007: 68).  

Et andet vigtigt område i genren er nominalgrupperne. Til en nominalgruppe hører et substantiv, som er 

kernen i gruppen, som kan klassificeres. Dertil kan kobles en beskriver, en bestemmer, en tilføjelse og nogle 

gange en mængde. Informationstætheden er meget høj i den slags tekster, og det kan være svært at holde styr 

på, hvad der tales om (Mulvad 2009: 85, 87).  Fx skjules nogle handlinger ved, at de nominaliseres (fx bliver 

at tegne til tegning), og andre steder kan en præposition skjule en handling, der skal udføres. 
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5.1.2 Den informerende genre 

Informerende tekster har til formål at formidle viden om en specifikt, afgrænset emne. Teksterne forholder 

sig til klassifikationer, definitioner og beskrivelser. 

Genren belyser fælles træk og generelle aspekter ved et område, og er ofte informationstung. Der bruges, 

som i den instruerende genre, handlingsverber i præsens, ved beskrivelse af adfærd. Der er hyppigt udtryk, 

der beskriver karakteristika fx vha. subjektsprædikater (Mailand 2007: 61, 63).  

Der er altså tale om to genrer, som er gode at kende for at kunne læse fx en matematiktekst med forståelse. 

Denne måde at forklare genrerne på stammer hovedsagligt fra systemisk funktionel lingvistik, som vil blive 

forklaret i næste afsnit.  

6 Systemisk funktionel lingvistik 

Systemisk funktionel lingvistik (SFL) er en sprogteori, 

 udviklet af Michael Halliday i Australien. Den har fokus på sprogets funktion. SFL blev introduceret i 

Danmark i 1990’erne. Den pædagogiske 

dimension af SFL undersøges især i grundskole- 

og læreruddannelsesregi (Mulvad 2009: 22-23).  

Inden for SFL er grundideen, at sprogets 

betydning altid er afhængig af situationen. Men 

det går også den anden vej, altså at teksten er med 

til at definere konteksten. Af dette syn på sproget 

følger, at man aldrig kan se på ord og sætninger 

isoleret, man altid vil se på dem sammen med 

konteksten (Mailand 2007: 26-27).  

Indenfor systemisk funktionel lingvistik inddeles 

konteksten i to; situationskonteksten og 

kulturkonteksten.  

Kulturkonteksten tænkes som det yderste lag; den kultur (i bred forstand) kommunikationen foregår i. Den 

kulturelle kontekst kan opfattes som et repertoire af genrer. Genrebegrebet etablerer en sammenhæng mellem 

teksten som helhed (makroniveau) og tekstens mindre dele (mikroniveau).   

Situationskonteksten er den umiddelbare situation, som kommunikationen indgår i (Mailand 2007: 27, 29). 

Kommunikationen bliver i situationskonteksten bestemt af tre variabler:  

 Field; handler om, hvilke områder af virkeligheden, der fremstilles.  

 Tenor; handler om forholdet mellem deltagerne.  

 Mode; betegner kommunikationsmåden (Hedeboe og Polias 2000: 203).   

 

Figur 2 (Hørup 2011: 11) 
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Under situationskontekstens field kan man spørge, hvem deltager, hvilke processer de er involveret i og 

under hvilke omstændigheder.  I figur 2 ses, at field, tenor og mode realiseres på forskellig måde alt efter 

situationskonteksten.  

Disse begreber vil blive brugt i analysen af matematikteksten, sammen med begreber fra tekstlingvistikken.  

7 Tekstlingvistik 

Tekstlingvistikken tager som systemisk funktionel lingvistik udgangspunkt i helheden. Tekstlingvistikken ser 

hovedsagligt på den semantiske standart, derfor koncentrerer den sig om både tekstens makro- og 

mikrostruktur. Med makrostruktur menes den sammenhæng, der er mellem afsnit eller i hele teksten. Med 

mikrostruktur menes sammenhængen mellem sætningerne (Brudholm 2002: 30-31). Inden for 

tekstlingvistikken kan man bl.a. arbejde med to grupper af tekstbånd på kohæsionsniveau.  

Den ene gruppe består af kohæsion, ved at et ord i en sætning er forbundet med en tidligere sætning. Det 

kaldes referentkobling. Herunder findes bl.a.  

 Referentiel identitet (referer til samme objekt med forskelligt ordvalg) 

 Anaforisk kobling /morfologisk identitet (gentagelse eller varieret gentagelse) 

 Deiksis (ord der peger ud over teksten) 

 Leksikalsk kohæsion /semantisk kobling (ord inden for samme scenarie) 

Den anden gruppe består af forskellige sætningskoblinger. Herunder findes bl.a. additive (fx og), adversative 

(fx eller), alternative (fx men), kausale (fx fordi) og temporale koblinger (fx så). Disse fem koblingstyper 

står alle i begyndelsen af en sætning og binder til den forrige (Brudholm 2002: 32-34).  

 

Thema-rema-forbindelser hører under den første gruppe. Her ses på forbindelsen mellem ny og kendt 

information. Themaet står i spidsen af sætningen og skal gerne være kendt information. Rema er det nye, der 

siges om thema. Thema referer til konteksten og genoptager tidligere remaelementer i teksten. Nye begreber 

introduceres gerne i sætningen i ubestemt form (Brudholm 2002: 33). Der forekommer themaophobning, 

hvis det samme thema gentages i mange sætninger. Themafordeling er, når rema fra den forrige sætning 

tages op som thema i den næste sætning (Jørgensen og Pedersen 2005: 119).  

Dette leder videre til analysen, som vil begynde med en kort beskrivelse af tekstuddraget.  
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8 Empiri del 1 - Analyse af matematiktekst 

8.1 Beskrivelse af uddraget 

I det følgende arbejdes der med siderne 68 og 69 i afsnittet om retvinklede trekanter fra bogen ”Matematik i 

ottende” (figur 3) Til venstre på opslagets første 

side er der skrevet to opgaver under en mindre 

overskrift, der siger: ’JOB 35 

TREKANTSBEREGNINGER’. Den første 

opgave omhandler en Tobleroneæsk og den 

anden en isvaffel. På side 69 fortsætter job 35 

med en tredje opgave, der fylder hele første 

spalte og omhandler en højskole, som vil rejse en 

mast. Midt i opgaveteksten er der en tegning.  

I anden spalte begynder job 36 med en mindre overskrift. 

 

8.2 Kultur- og situationskonteksten 

Hvis vi ser på teksten med et SFL-perspektiv, er det oplagt at begynde med at se på kultur- og 

situationskonteksten. 

Kulturkonteksten er i dette tilfælde, at denne tekst hører til gruppen af tekster i matematiksammenhænge jf. 

inddelingen i afsnit 5. I kulturkonteksten har teksttypen til formål at få læseren til at lære og arbejde med 

matematik.  

Tekstens field ligger i den faglige og uddannelsesmæssige ende af kontinuummet, da emnet er meget abstrakt 

og teknisk. Samtidig formidler den en viden, som næsten alle i samfundet har lært eller skal lære. Tekstens 

tenor ligger også i den højre side af kontinuummet, relationen mellem kommunikationens deltagere er 

upersonlig og objektiv. Forfatteren henvender sig til mange læsere, og det eneste disse læsere har til fælles 

er, at de er ca. den samme alder og går i en skole, der bruger dette system. Tekstens mode er en skriftlig 

kommunikation. Det betyder, at interaktionen mellem deltagerne er begrænset af de informationer, teksten 

kan give, og gør, at det bliver meget vigtigt, hvilke oplysninger læseren kan få ud af teksten. Det medfører 

også, at informationer kan pakkes i komprimerede sætningskonstruktioner, som så skal pakkes rigtigt ud af 

læseren, for at denne kan få de informationer, han/hun behøver, som det ofte ses i matematiktekster.  

 

Under tekstens field, kan man se på hvilke deltagere, processer og omstændigheder, der gør sig gældende i 

teksten. Tekstuddraget handler hhv. om en tobleroneæske, en isvaffel og en højskole (menneskene på 

højskolen). De er tekstens forskellige deltagere. I denne tekst er processerne fx, at der skal måles og beregnes 

Figur 3 (Beck, Graff og Hansen 1999: 68-69) 
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eller svares på et spørgsmål. Det er læseren der skal udføre processerne. Når man ser på teksten med dette 

perspektiv, bliver det ret uklart, hvem der er tekstens reelle deltagere.  

I opgaverne om isvaflen og tobleroneæsken er der kun få tids- eller stedsangivelser (omstændigheder), det 

gør, at eleverne ikke har noget i teksten, der kan hjælpe dem med, hvor eller hvornår det foregår. Til gengæld 

er der mange angivelser af, hvordan noget skal ske, som det ofte ses i den instruerende genre fx i 

målestoksforholdet. 

I opgaven om højskolen er der angivet tid og sted, engang og på Askov Højskole. Begge omstændigheder 

giver læseren en lille hint om, hvilke indre billeder han/hun skal fremkalde i hovedet, problemet er bare, at 

der ikke er mange elever i ottende klasse, som kender til en højskole. Den er ikke en del af deres 

begrebsverden. Derfor er det ikke sikkert, de har nogle indre billeder, de kan fremkalde.  

8.2.1 Opsummering 

For en tosproget læser kan udfordringerne ifølge det foregående være at finde ud af, hvem der skal gøre 

noget i teksten. Teksten giver ikke noget hint om hvem der skal handle. Det eneste, læseren faktisk ved, er, 

hvordan der skal handles, for det beskrives meget nøje.  

De tids- og stedsangivelser eleverne præsenteres for i teksten om højskolen, giver ikke eleverne meget hjælp 

til læsning af teksten, fordi vi ikke kan regne med, at de valgte omstændigheder er nogen tosprogede elever 

kender til. 

8.3 Genrebestemmelse og sproglige overvejelser 

I dette afsnit arbejdes med den instruerende og den informerende genre, og med hvordan genretrækkene 

kommer til udtryk i tekstuddraget. Uddraget er bygget op af to slags tekster, der er grundlæggende 

forskellige. Det drejer sig om hhv. de små tekster i begyndelsen af hver opgave (opgaveindledninger) og 

selve opgaveformuleringerne.  

Opgaveformuleringerne begynder med enten hv-ord (fx Hvordan kan man…?) eller med verber i imperativ 

(fx Beregn æskens…). I alle opgaveformuleringerne er det uklart, hvem der skal handle.  I de sætninger, der 

er skrevet som spørgsmål, er der talt direkte til læseren, men uden at ’du’-formen bruges. I de imperative 

sætninger forsvinder sætningens grundled helt, og for en læser, som ikke kender matematikbogsgenren, kan 

det være svært at gennemskue, hvem der gør noget i sætningen.  

I opgaveformuleringerne bruges i nogle tilfælde lange og ret præcise nominalgrupper, som er karakteristisk 

for den instruerende genre. Det ses fx her: ”Lav en arbejdstegning af æsken i målestoksforholdet 1:1”(Beck, 

Graff og Hansen 1999: 68). Her er nominalgruppen en arbejdstegning af æsken i målestoksforholdet 1:1. 

Kernen i nominalgruppen er tegning, med klassifikationen arbejde og tilføjelsen af æsken i 

målestoksforholdet 1:1. Nominalgrupperne er vigtige at kunne gennemskue og for at kunne forstå 

opgaveteksterne, fordi er tætpakket information skjult i nominalgrupperne. 
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I det ovenstående eksempel ses det fx at læseren skal kunne udlede, at der skal laves en bestemt slags 

tegning, nemlig en arbejdstegning, og denne tegning skal forestille en bestemt føromtalt æske, som skal 

tegnes i en bestemt størrelse, nemlig i forholdet 1:1. Det er en stor udfordring for læseren, hvis han er 

tosproget og ikke kender alle ordene eller ikke kender måden at pakke information på. Læseren skal både 

kunne forstå begreberne og gennemskue begrebernes indbyrdes relation til hinanden, som her kun indikeres 

af præpositionen af (i fx en tegning af).  

Trinene er skrevet kronologisk, således at man inden for hver opgave kan lave punkterne i den rækkefølge de 

står.  

Der er i teksteuddraget gjort meget ud af illustrationerne til den enkelte opgave som en støtte for teksten. 

Men det fremgår ikke klart, hvilke illustrationer der hører til hvilke opgaver, da den ene gruppe af billeder 

står ovenfor teksten, og den anden ved siden af teksten. Så spørgsmålet er om illustrationer i dette tilfælde 

støtter eller forvirrer læseren. I praktikken oplevede jeg at eleverne ikke kunne gennemskue, hvilke 

illustrationer, der hørte til hvilken opgave, det gjorde at illustrationerne i nogen tilfælde, bare var forvirrende 

for dem. 

 

De små tekster i begyndelsen af hver opgave er skrevet som en indledning til opgaverne. De har nogle træk 

tilfælles med den informerende genre. I 3/ 4 af tilfældene er indledningerne informationstunge og generelle. 

Det informationstunge ses fx i sætningen ”Endefladen er en ligesidet trekant med sidelængden 3,6 cm” 

(Beck, Graff og Hansen 1999: 68). Sætningen består kun af 8 ord og et tal. Heraf er 5 af ordene faglige eller 

førfaglige ord, som læseren skal kunne forstå, for at kunne løse opgaverne, der kommer. Det generelle ses fx 

i sætningen: ”Man måler sædvanligvis afstand i millimeter…” (Beck, Graff og Hansen 1999: 68). Her ses det 

generelle ved, at formen man er brugt. 

Der er i disse korte tekster mange udtryk, der beskriver karakteristika. I den tidligere nævnte sætning: 

”Endefladen er en ligesidet trekant” ses det som et subjektsprædikat og sætningen: ”En isvaffel har form 

som en kegle” ses i form af en sammenligning.   

 

Opgaven om højskolen er anderledes end de andre indledninger til opgaverne. Her er en lille fortælling om 

en højskole, som engang ville rejse en mast med en vindmåler på toppen. Teksten begynder med: ”På Askov 

Højskole skulle man engang…” (Beck, Graff og Hansen 1999: 69), denne struktur minder om begyndelsen 

på et eventyr, men allerede ved andet og tredje ord og senere i samme sætning brydes denne struktur. Der 

angives en navn på højskolen og hvor høj denne mast skal være. Herefter følger nogle ret præcise angivelser 

af, hvordan masten skal afstives. Disse elementer finder vi ikke i et eventyr. Så vi har at gøre med en slags 

beretning med træk fra den instruerende genre.  
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8.3.1 Opsummering 

Når vi ser på hele uddraget som en genre, ser det ud som om, vi har at gøre med en genrehybrid, som 

hovedsagligt har elementer med fra den instruerende og den informerende genre, men til tider bruger den 

berettende genre også. Udfordringen for læseren kan være at finde ud af, hvilken genre, der er tale om, og 

hvordan de forskellige tekstdele derfor bør læses.  

De lange nominalgrupper er vigtige i matematikgenren, fordi der er så meget information i denne 

sætningsdel. Dette kan give især tosprogede elever problemer i læsningen af teksterne, hvis de ikke eksplicit 

undervises i at pakke informationerne ud.  

I denne genrehybrid fandt vi, at nogle sætninger hovedsagligt bestod af fagord og førfaglige ord. Dette kan 

give problemer, fordi sætningerne ikke har noget indhold, hvis nogle af de førfaglige ord ignoreres. Hvilket 

kan være tilfældet for nogle tosprogede elever, fordi de simpelthen ikke kender de førfaglige ord.  

Illustrationerne kan give forvirring snarere end støtte for de elever, som ikke kan finde ud af hvilke 

illustrationer, der hører til hvor. 

8.4 Analyse med tekstlingvistiske begreber 

I dette afsnit vil jeg se på tekstuddraget side 68-69 ud fra et tekstlingvistisk perspektiv. Jeg vælger at se på 

tekstens kohæsionsniveau.  

Første opgave på side 68 begynder med: ”Herover er en tobleroneæske fotograferet…” (Beck, Graff og 

Hansen 1999: 68), ordet herover peger udover teksten og hen til billedet, som er placeret ovenover teksten. 

Her bruges deiksis.  

I de næste 5 sætninger er tobleroneæsken benævnt som æsken eller æskens. Der er altså brugt en anaforisk 

kobling, hvor ordet blot gentages. Det samme sker i anden sætning, der begynder med endefladen, den 

nævnes senere som endefladens.  

 

Hvis man ser på de samme sætninger med thema-remabegrebet, så ser sætningerne fra opgave 1 sådan ud:  

 Thema Rema 

1 Herover er en tobleroneæske fotograferet fra tre forskellige sider. 

2 Endefladen  er en ligesidet trekant med sidelængden 3,6 cm. 

3 Æsken  er 20,8 cm lang.  

4 Lav en arbejdstegning af æsken i målestoksforholdet 1:1,  

5 og mål endefladens højde. 

6 Hvordan kan man beregne denne højde? 

7 Beregn æskens rumfang og overfladeareal.  

 

Sætning 1 er et afsnit for sig selv, og derfor er themaet i sætning 2 ny. Normalt vil et nyt thema skrives i 

ubestemt først, men her er endefladen et thema som implicit kommer fra udtrykket tre forskellige sider fra 

sætningen før og fra illustrationen ovenfor. Der er ikke givet læseren nogen hjælp i teksten, der kan fortælle 
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hvilken endeflade, der tales om. Dette kræver, at læseren kan finde informationer, som er skjult i teksten eller 

vist andre steder på siden. 

I sætning 3 er themaet æsken, og denne gang stammer themaet direkte fra sætning 1. Læseren skal kunne 

holde styr på mange themaer på samme tid, for at teksten i de første tre sætninger skal give mening.  

Sætningerne 4 til 7 er opgaveformuleringerne. Her kobler themaerne sig ikke direkte til rema i den forrige 

sætning. Hver ny sætning begynder på et nyt thema. I sætningernes rema kommer så de ord, som kobler til 

det forrige (vist med fed). Mellem endefladens højde og denne højde bruges anaforisk kobling igen.  

Der bruges additiv kobling mellem sætning 4 og 5 (og), men ellers bruges der ingen sætningskoblinger i 

denne tekst. 

Opgaven om isvaflen er bygget op på næsten samme måde.  

 

Man kan på samme måde se på teksten i opgaven om Askov Højskole. Her opfører teksten sig nemlig helt 

anderledes.   

I første sætning fortælles om en mast, som skal rejses. Derefter gentages ordet på forskellige måder i form af 

masten og mastens. En anden referencekæde gennem teksten er barduner. Dem møder vi som hhv. 

bardunerne, som, de og bardunstykke. Der bruges både koblingen referentiel identitet, når bardunerne 

benævnes de, og anaforisk kobling. 

Fra et thema-rema perspektiv kommer de første sætninger til at se sådan ud: 

 Thema Rema 

1 På Askov højskole skulle man engang rejse en 25 m høj mast med en vindmåler på toppen.  

2 Masten skulle afstives med 3 sæt barduner. 

3 Bardunerne skulle fæstnes i jorden 15 m fra mastens fod. 

4 På selve masten skulle de fæstnes henholdsvis 10 m og 20 m oppe. 

 

Det er interessant, at denne tekst opfører sig meget anderledes end teksten om tobleroneæsken. Her kommer 

themaet direkte fra rema i sætningen før. Denne tekst er meget lettere at læse, fordi informationerne bliver 

præsenteret en ad gangen og i en passende hastighed. Der er themafordeling. Mellem sætningerne bruges 

ingen sætningskoblinger i denne tekst.  

8.4.1 Opsummering 

I det forrige afsnit har jeg forsøgt at se på tekstuddraget i et tekstlingvistisk perspektiv. Det ses, at i forhold 

til thema-rema forbindelserne, kan det være svært følge tekstens kohæsion i opgaverne om tobleroneæsken 

og isvaflen. Det skyldes, at themaerne i nogle tilfælde kun implicit kommer fra rema i forrige sætning, i 

andre tilfælde at themaet hele tiden er ny information, oveni det bruges der næsten ingen sætningskoblinger.  

For at læse en sådan tekst, kræver det, at læseren kan holde styr på mange forskellige informationer, som 

udbygges sideløbende i teksten, og at læseren kan bruge informationer fra illustrationerne, for at forstå 

tekstens mening.  

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



17 

 

I opgaven om Askov Højskole er thema-remaforbindelserne tydelige, og de hjælper læseren løbende til at 

holde tråden i teksten. Der er themafordeling i denne tekst.  

Analysen tyder altså på, at det er enklere at læse denne opgave, hvis vi kun ser på tekstbåndet.  

I næste del af empirien undersøges, hvad eleverne selv markerer som udfordrende i læsningen af tekster i 

matematik. 

9 Empiri del 2 -spørgeskemaundersøgelse 

9.1 Baggrund – Eleverne 

7 elever fra ottende klasse på Strandgårdskolen i Ishøj fik udleveret et spørgeskema, hvori de skulle svare på 

nogle spørgsmål om matematiktekster (se bilag nr. 2). De seks af eleverne var tosprogede (heraf tre drenge 

og tre piger), og en den sidste (en dreng) havde dansk som modersmål. Derudover spurgte jeg en pige fra 9. 

klasse, som også havde dansk som modersmål.  

Jeg valgte at bruge bogen ”Matematik i ottende”, fordi det er den bog, eleverne bruger i 

matematikundervisningen. Og jeg brugte afsnittet om retvinklede trekanter, fordi det er et af kerneområderne 

inden for matematikfaglige emner.  Jeg regnede med, at eleverne havde haft emnet på tidligere årgange, 

sådan at de nogenlunde kendte de fagbegreber, som blev brugt i bogen under det emne. Jeg brugte 8 elever, 

fordi det var dem, jeg fik mulighed for at låne. De etsprogede elever blev taget med for at kunne 

sammenligne deres besvarelser med de tosprogede elevers besvarelser. Da der kun går to elever med dansk 

som modersmål i klassen, og kun én var til stede, spurgte jeg en etsproget elev (en pige) fra niende klasse om 

også at besvare skemaet. 

9.2 Overvejelser over spørgeskema som metode 

Spørgeskemaundersøgelser anvendes ofte som kvantitative undersøgelsesmetoder. Men i nærværende 

opgave bliver spørgeskemaerne brugt kvalitativt, fordi undersøgelsen er gennemført med et lille antal 

respondenter (8 i alt, hvoraf 2 er kontrol).  

Samtidigt er spørgeskemaet rimelig omfattende, og jeg kender respondenterne, så det giver mig mulighed for 

at inddrage anden viden om respondenterne end lige præcis deres svar, dermed får undersøgelsen et 

kvalitativt præg. Jeg vil dog forsøge at se på svarene i første omgang uden at skele til, hvilken elev der har 

besvaret det, for at se om svarene i sig selv kan give mig noget relevant information til besvarelse af 

problemformuleringen.  

Spørgeskemaet består overvejende af åbne spørgsmål, hvilket lægger op til at se på svarene kvalitativt. Svar 

på lukkede spørgsmål er lettere at opgøre kvantitativt.  
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Denne undersøgelse giver ikke svar på hvordan alle tosprogede elever i Danmark har det med 

matematiktekster, men hvad netop disse elever oplever, og derfra kan det overvejes, hvilke tendenser, der 

kunne være gældende for flere end netop disse elever.  

Problemet ved at undersøge en elevgruppe som tosprogede elever, er, at denne elevgruppe er meget 

heterogen. Det er en gruppe, der generelt set består elever, hvis eneste fællestræk er, at de ikke har dansk 

som modersmål eller har dansk som det ene ud af to modersmål.  

I spørgeskemaer kan spørgsmålene være formuleret på en måde, så respondenten ikke svarer på det, som er 

undersøgerens hensigt. I mit tilfælde var jeg tilstede, da eleverne besvarede spørgsmålene, sådan at eleverne 

kunne spørge, hvis der var nogle spørgsmål, de var i tvivl om. Det var vigtigt for mig, at det ikke var 

spørgsmålenes formulering, der hindrede dem i at svare på spørgsmålene.  

Det er også vigtigt at overveje om nogle af spørgsmålene formidler bestemte holdninger eller antagelser. Det 

har jeg prøvet at undgå ved kun at stille åbne spørgsmål.  

9.3 Fejlkilder 

Der er mange forhold, der kan indvirke på elevernes besvarelser i den konkrete situation.  

Eleverne sad meget tæt, da de besvarede opgaven, hvilket gav mulighed for, at eleverne kunne se efter 

hinanden. Det kan også ses i nogle af svarene. Derfor er det noteret, hvilke elever, der sad ved siden af 

hinanden. På den måde kan det tjekkes om nogle af svarene, kan skyldes, at eleverne kiggede efter hinanden. 

Jeg hjalp Safinaz
8
, med ordene tommestok og tagspær og Mohammad med tagspær i opgave 7.  

Nogle elever gik tilbage og rettede i opgave 1, når de senere i spørgeskemaet stødte på ordene. 

 

9.4 Spørgeskemaets opbygning og begrundelser 

Spørgeskemaet er bygget omkring 9 opgaver, herunder 4 forskellige slags opgaver.  

I opgave 1 bliver eleverne spurgt om at se på nogle ord og skrive, hvad de tror, ordene betyder. Det drejer sig 

om 23 ord, som alle kommer fra teksten i Job 31 på side 62 i ”Matematik i ottende”. Denne tekst handler 

om, hvordan man kan finde afstande, hvis man ikke har mulighed for at måle dem. Der beskrives et 

eksempel om en tømrer, der skal finde ud af, hvor lange spærene skal være på et hus. Jeg valgte at bruge 

denne tekst, fordi den består af en god blanding af faglige, førfaglige ord og faste vendinger.  

Eleverne bliver både spurgt om matematikfaglige ord som længde og retvinklet, om ord indenfor 

håndværkerdomænet fx tømrer, tommestok og spær og om faste vendinger som fx finde frem til, se bort fra 

og svare til.  

Jeg gav eleverne denne opgave, fordi jeg ønskede at se, hvilken forståelse de havde af ordene, når de var 

uden for konteksten, også for senere at kunne sammenligne med deres forståelse, når samme ord blev brugt i 

en tekst.  

                                                      
8
 Alle elevernes navne er ændret 
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Opgaverne 2 til 4 var af samme slags. I alle tre skulle eleverne tage stilling til, hvilken af tre sætninger, de 

syntes, det var nemmest at forstå og begrunde svaret. I alle tre opgaver var den første sætning taget fra 

teksten i afsnittet om retvinklede trekanter i bogen. Jeg havde valg netop disse tre sætninger, fordi de var 

eksempler på brug af hhv. sætninger med imperativ, passivsætninger og sætninger, der taler indirekte til 

læseren ved brug af ’man’. Disse tre slags sætninger, er nogle af de mest brugte sætningsformer inden for 

den instruerende genre ifølge Mailand. Med opgaverne 2-4 ønskede jeg at se, om eleverne foretrak nogle 

sætningsformer frem for andre, og om de fandt nogle sætninger sværere at læse end andre. For dermed at se 

på om sætningskonstruktionerne er med til at gøre læsningen af matematiktekster udfordrende for tosprogede 

elever.  

Opgave 5 til 9 hørte sammen. I både opgave 5 og 7 fik eleverne en tekst, de skulle læse, hvorefter de skulle 

markere, hvilke ord de kunne være i tvivl om. De tekster, som de skulle læse var begge uddrag af 

opgavetekster fra afsnittet om retvinklede trekanter. Den ene var teksten om Askov Højskole, og her var 

billedet fra opgaven taget med, den anden var teksten, som var brugt i opgave 1 om en tømrer her uden 

tegningen. Jeg ville se, hvordan det påvirkede elevernes forståelse af teksten at læse den uden at have 

tegningen. Når eleverne havde markeret de ord, de syntes var svære, skulle de skrive, hvad de gættede på, at 

ordene betød. I opgave 6 og 8 skulle de så genfortælle teksten med deres egne ord. Jeg gerne ville se, om 

hvordan de havde forstået teksten. Man kunne godt forestille sig, at nogle elever ikke ville markere nogen 

svære ord, selvom de ikke havde forstået teksten, fordi de ikke er opmærksomme på, hvilke ord eller 

sætninger, der giver dem problemer eller blot tror, at de har forstået teksten korrekt. 

I opgave 9 fik eleverne tegningen, som hørte til teksten om tømreren i opgave 7, og de skulle skrive hvordan 

de ville forklare teksten, nu hvor de havde illustrationen. De skulle desuden svare på, om det gjorde nogen 

forskel for dem, at der var en tegning. Med denne opgave håbede jeg at kunne se, om tegningerne gør det 

nemmere for eleven at forstå teksten, eller om den forstyrrer læseforståelsen jf. afsnit 8.3.  

9.5 Resultater og analyse 

Her følger en beskrivelse af elevernes besvarelser af spørgeskemaet i opsummeret form. De to etsprogede 

elever kalder vi hhv. Janus og Martha og de tosprogede elever kalder vi Bienvenu, Ibrahim, Mohammad, 

Tatiana, Rafah og Safinaz. 

9.5.1 Opgave 1 

De 23 ord og udtryk i opgave 1 kan inddeles i undergrupper: Ord med relation til håndværkerdomænet, 

matematikfaglige ord, førfaglige ord og andre ord. Man kan sagtens forstille sig, at nogen af ordene kunne 

tilhøre flere kategorier på én gang. De førfaglige ord er valgt efter Gimbels definition, så fokus er på, at det 

er ord, som bruges i matematikfaget, og ord som vi ofte regner med at eleverne kan, men som det ikke er 

sikkert at tosprogede elever kender.  
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Ord fra håndværker-

domænet 

Matematikfaglige ord Førfaglige ord Andre ord 

Tommestok 

Tømrer 

Spærlængde 

Skydelære 

Udhæng 

(Gavl) 

Afstand 

Længde 

Retvinklet 

Punkt 

Lineal 

Genstand 

Målebånd 

Skitse 

Svare til 

Finde frem til 

(Overside) 

Lettest 

Eksempler 

Bestille 

Oppe i luften 

Muren 

Ser bort fra 

 

Når man ser på elevernes svar, er det tydeligt, at netop tømrerfagets ord volder eleverne problemer. Næsten 

alle elever svarer ’ved ikke’, undlader at svare eller gætter forkert. Safinaz og Rafah har svaret rigtigt på, 

hvad en tommestok er, men den ene fik hjælp af mig til det og den anden (hvis besvarelse er magen til) sad 

lige ved siden af. Ibrahim gætter på, at en tommestok er det modsatte af målestok. Han gætter ud fra hvad 

ordet ligner, altså et gæt ud fra det sproglige niveau. Og da begge ordene ender på stok, kunne det være to 

modsætninger. Ordet skydelære er der 5 elever der ikke svarer på, og 3 gætter noget med at lære at skyde (to 

tosprogede og en kontrolelev). Ordet tømrer er kendt for mange af dem, 4/6 af de tosprogede elever svarer 

rigtigt eller næsten rigtigt.  

Der er to elever, en etsproget og en tosproget, der forsøger at svare på, hvad et udhæng er. De svarer begge i 

retning af, at det er ’nogen eller noget, der bliver holdt ude’. 

 

Blandt de matematikfaglige ord svarer alle elever rigtigt. Det tyder på, at de har arbejdet eksplicit med netop 

disse ord i matematikundervisningen. Men ved et ord som punkt svarer 4/6 af de tosprogede elever rigtigt, 

mens Mohammad og Ibrahim gætter på noget i nærheden svaret. De 2 etsprogede elever er ikke i tvivl. 

I gruppen af førfaglige ord er det ikke så entydigt. Begreberne genstand, skitse, svare til og finde frem til er 

alle eleverne enige om. Ordet målebånd gætter stort set alle elever rigtigt på. Oversiden er eleverne ikke 

enige om, 5/8 svarer rigtigt og der er ikke noget mønster i, hvem der svarer hvad.  

Blandt Andre ord er der ikke nogen tendens. Ordene lettest og eksempler er respondenterne stort set enige 

om. Mens udtryk, som at se bort fra, oppe i luften og at bestille besvares rigtigt af 6-7 ud af 8 elever.  

 

For opgave 1 kan vi opsummere, at ordene fra håndværkerdomænet er svære for alle, mens de 

matematikfaglige ord er kendt af alle. Vi kan ikke konkludere, at de tosprogede elever har meget sværere ved 

de førfaglige ord, end deres etsprogede kammerater. Det virker tilfældigt og mere et spørgsmål om den 

enkelte elevs generelle faglige niveau, end om eleven er et- eller tosproget. 

Man kunne forestille sig en tendens som den i Gimbels undersøgelse, der viste at de tosprogede elever ofte 

gættede ud fra ordenes udseende (Gimbel 1995: 32), men det var ikke tilfældet. Det kan skyldes, at der er få 

respondenter, til at kunne tegne et klart billede. Ibrahim gjorde det dog i forhold til ordet tommestok. 
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9.5.2 Opgave 2-4 

I opgave 2-4 bliver eleverne bedt om at læse forskellige sætninger og sætte kryds ved den sætning, de syntes 

er lettest at forstå for dem.  

 

I opgave 2 (se tabel) vælger alle de tosprogede elever enten sætning et eller to (vist med et ”T” i tabellen). 

De to kontrolelever (vist med et ”K”) vælger sætning 1 og 3. De fleste elever synes i dette tilfælde bedst om 

imperativformen eller den direkte sætning. Deres 

begrundelser for at vælge sætning nr. 2 er bl.a., at 

man er 100 % sikker på, hvem der skal lave 

noget, og at ”den er præcis når den siger du”. 

Dette stemmer godt overens med, hvad vi så i 

analysen. For de tosprogede elever er det sværest 

at arbejde med passivsætningen. 

 

I opgave 3 er det svært at sige noget med 

sikkerhed, fordi de fleste af de tosprogede elever 

ikke kendte ordet bardun, som bliver brugt i de 

tre sætninger. 5 af de tosprogede elever vælger 

alligevel at svare, og de synes alle bedst om 

sætning 1 og 3. Det er hhv. passivsætningen og 

’man’ sætningen.  

Den, de ikke valgte, var sætningen: ”Fæstn bardunerne i jorden.” En forklaring på, at eleverne ikke valgte 

denne sætning, kunne være, at sætningen har meget få støttepunkter jf. Fischer (1995), fordi den er så kort. 

Tatiana sætter streg og spørgsmålstegn under barduner og fæstne og undlader at svare. Hun angiver præcist, 

hvad hun ikke forstår. 

 

Opgave 4 viser en klar tendens blandt både de et- og tosprogede elever. De vælger enten sætning et eller to. 

Som i opgave 2 er det passivsætningen, som er valgt fra. Tatiana har sat spørgsmålstegn ved sædvanligvis. 

Hun vælger sætning 2, som ikke indeholder ordet. Ordet sædvanligvis er et godt eksempel på et ord, som de 

fleste lærere ikke vil betegne som svært, men som nogle tosprogede elever ikke kender. Mohammad 

begrunder sit valg af sætning to med, at han har valgt det, fordi han kan ’forstå det nemt’. Det er måske valgt 

af samme grund som Tatiana, altså fordi sædvanligvis ikke bruges. 

 

I opgave 2-4 vælger de tosprogede elever ret ens, og ofte forskellig fra Janus eller Martha. I opgave 2 og 4 er 

det passivsætningen, der vælges fra, mens det i opgave 3 er imperativsætningen, der ikke krydses af. Det kan 

Opgave 2 T K 

Udfyld et skema som vist nederst på siden 

 
3 1 

Du skal udfylde et skema som vist nederst på 

siden  
3  

Skemaet udfyldes som vist nederst på siden 

 
 1 

Opgave 3   

Bardunerne skulle fæstnes i jorden 

 
3  

Fæstn bardunerne i jorden 

 
 1 

Man skulle fæstne bardunerne i jorden  

 
2 1 

Opgave 4   

Man måler sædvanligvis afstand i centimeter 

 
4 1 

Du kan måle afstanden i centimeter 

 
2 1 

Afstanden måles sædvanligvis i centimeter 
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som sagt skyldes, at den sætning har færre støttepunkter. Det virker som om disse 6 tosprogede elever helst 

vil vælge passivsætningerne fra, men at det alligevel er de svære ord i sætningen, som afgør, hvilken sætning 

de vælger.  

9.5.3 Opgave 5-6 

I opgave 5 fik eleverne en tekst, som de skulle læse og markere svære ord i. Og i opgave 6 skulle eleverne 

genfortælle teksten med deres egne ord. 

 

I opgave 5 om Askov Højskole har eleverne stort set markeret de samme ord fra teksten. Det drejer sig om 

ord som mast, afstives, barduner og fæstnes. Tatiana markerer som den eneste henholdsvis som et svært ord.  

Svarene tyder på, at mange af eleverne gætter på betydningen 

ud fra billedet. Fx svarer Ibrahim: ”Masten er den grundstang 

vist på billedet”. Denne elev virker ikke til at vide, hvad en 

mast kan være i andre sammenhænge. Samme elev svarer også 

til barduner: ”Barduner er nok stænge som holder masten oppe i 

midten, så den ikke falder.” Ibrahim gætter ud fra billede og 

tekst. En god strategi ser det ud til, for han finder ud af, hvad 

ordene bruges til i lige præcis denne tekst, modsat de elever, 

som slet ikke gætter. 

 

I opgave 6 forsøger eleverne at forklare teksten fra opgave 5 

med deres egne ord. Når man læser Mohammads besvarelse, får 

man indtryk af, at han har forstået opgaven. Men ved nærmere 

eftersyn, så er teksten nærmest skrevet direkte af fra opgaven, fx 

slutter han sin tekst af med: ”…henholdsvis 10 m og 20 m oppe 

(se figuren)”. Dette er præcis det, der står i opgaven. 

Tatiana svarer, at hun ikke ved, hvad opgaven går ud på. Rafah 

skriver, at det handler om nogen, der skal hejse en mast, og hvor lang den er. Det svarer til, at hun har 

skrevet, hvad der står i den første sætning i opgaven. Man kan overveje, om det er, fordi denne elev ikke har 

forstået resten af opgaven.  

Samlet set ser det ud til, at der er flere ord i teksten, som de ikke forstår, men ikke markerer. Man kan 

overveje, om det skyldes, at de ikke er opmærksomme på det, eller om det er, fordi det svære i denne tekst 

ikke kun er ordene, men lige så meget summen af vanskeligheder, der er problemet, som Kirsten Fischer 

(1995: 92) mener. Fx så er de ord som normalt er højfrekvente ord i hverdagssproget denne tekst, ikke særlig 

brugte i denne tekst, så der er næsten ingen støttepunkter i teksten. Hvis vi ser på teksten om højskolen, og 

markerer de ord, som de fleste elever syntes var svære, så ser teksten sådan ud: 

Tabel 1 Billedet til teksten om Askov Højskole 

(Beck, Graff og Hansen 1999: 69) 
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”På Askov Højskole skulle man engang rejse en 25 m høj mast med en vindmåler på toppen.   

Masten skulle afstives med 3 sæt barduner. Bardunerne, som var lavet af stålwire, skulle fæstnes i jorden 15 

m fra mastens fod. På selve masten skulle de fæstnes henholdsvis 10 m og 20 m oppe (se figuren).” (Beck, 

Graff og Hansen 1999: 69) 

Her kan man se, at de markerede ord i sig selv er nok til at gøre teksten uforståelig. Det, der er tilbage, hvis 

man sletter de markerede ord, er en tekst, der ikke giver mening.  

Det kan måske også forklare, hvorfor Rafah kun vælger at omskrive den første sætning i teksten. Det er 

simpelthen den eneste sætning, som kan læses, hvis man ikke forstår de markerede ord.  

 

Opgave 5 og 6 viser at det er få af eleverne der forstår og kan omskrive teksten om højskolen. Og det skyldes 

bl.a. at der er førfaglige ord og få støttepunkter i teksten.  

9.5.4 Opgave 7-9 

I opgave 7 og 8 arbejder eleverne med teksten om en tømrer, som de først skal læse og derefter genfortælle. 

De ord, som eleverne er enige om, som svære i opgave 7 er tagspær, spærene og tommestok. De to elever 

med dansk som modersmål svarer, at tagspær er noget, der har med et tag at gøre, hvorimod to af de 

tosprogede elever svarer hhv. ”Har det noget at gøre med pære?” og ”Et pær”. Til ordet tagspids skriver 

Tatiana: ”Noget der er spids?”. Dette understøttes af den tidligere nævnte undersøgelse af Gimbel.  

Tatiana markerer som den eneste elev, også ordene overside, tagspids og tømrer. Vi ved fra opgave 1, at de 

fleste elever ved, hvad en tømrer er, og at de fleste har en ok forståelse af, hvad en overside er. Men ordet 

tagspids markerer de andre elever ikke, måske fordi de enten synes, de forstår ordet, eller fordi de overser 

det. Det mest sandsynlige er, at de overser det, fordi ordet står som det allersidste i tekststykket, og mange af 

eleverne bliver stoppet undervejs af tekstens problemord. 

Mohammad markerer ingen af ordene. Da eleverne udfyldte spørgeskemaet, talte jeg med Mohammad, om 

hvad man skulle i denne opgave. Han sagde, at der ikke var nogen af ordene, som var svære for ham, fordi 

han kunne godt læse og udtale dem. Hans fokus var altså ikke på ordenes betydning, men mere på at kunne 

afkode og udtale. Hvis han generelt ser sådan på læsningen af matematiktekster, så har han ikke forstået 

vigtigheden af at læse med forståelse for at kunne løse matematikopgaverne.   

Det ligner den læserstrategi, som Daud brugte i eksemplet tidligere i opgaven (Kulbrandstad 2007: 213-224).  

Hvis vi ser på Mohammads forklaring af opgaven, så skriver han: ”At en skal lave et hus og han skal bruge 

nogen tagspær.”  Mohammad har forstået hvilket domæne teksten omhandler, men han har ikke forstået 

pointen med teksten. Han bruger i lighed med Rafah tidligere kun teksten fra den første sætning til at 

forklare, hvad teksten handler om. 

Der er kun to af de tosprogede elever, som har fundet ud af, hvad hovedbudskabet er, nemlig Rafah og 

Safinaz. De forklarer, at en tømrer ikke kan måle længden på spærene, men at han er nødt til at udregne den.  
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Ibrahim prøver ud fra teksten at gætte på hvad et spær er: ”Noget der findes fra et tag og ud i luften.”. Som 

tidligere er hans gæt kvalificeret men smalt. Det tyder på, at han igen bruger teksten til at gætte og ikke sin 

forforståelse.  

I opgave 9 får eleverne illustrationen til ovenstående tekst. 7/8 elever svarer, at de synes, det er nemmere at 

forstå teksten, når de har en illustration, som kan pejle deres tanker ind på, hvad det teksten skal handle om. 

Bienvenu svarer modsat de andre, at det blev sværere at forstå teksten, fordi han havde dannet sig et bedre 

billede inde i hovedet. Dette er et glimrende eksempel på det, som Michael Wahl Andersen kalder, at 

eleverne skal danne sig indre billeder i hovedet, når de læser for at kunne forstå indholdet i teksten 

(Andersen 2008).  

På spørgsmålet om hvordan de vil forklare teksten, nu hvor de har set billedet, svarer Tatiana: ”Eee…nu ved 

jeg slet ikke hvad det går ud på…” I svaret på hvad teksten skulle betyde, svarer samme elev ”At en skal 

bestille noget…” Af disse to udsagn ser vi en elev, som har rigtig svært ved at forstå, hvad teksten i det hele 

taget handler om.  Hvis vi ser på denne elev generelt, så er hun en elev, der virker til at klare sig godt 

matematik. Det kan skyldes, at hun er god til at bruge al den hjælp, der findes i teksterne og i illustrationerne, 

og fordi hun er god til at gennemskue helt præcist, hvad hun ikke forstår.  

Det kan også skyldes, at hun er kommet til Danmark ret sent i sit liv og har et godt velfungerende modersmål 

og megen viden, hun kan trække på og overføre til dansk. Selvom hun ikke forstår mange almindelige ord 

(fx henholdsvis og sædvanligvis) er hendes forforståelse på modersmålet, så meget mere brugbar for hende. 

Derfor kan hun også klare sig godt i matematiktimerne, selvom hun ikke kan læse og forstå samtlige ord i 

teksterne.  

 

Det ser ud til, at de tosprogede elever anvender forskellige læsestrategier. Mohammad fokuserer på 

afkodning og udtale og hans forståelse er ikke så god. Ibrahim gætter kvalificeret ud fra tekst og billeder, når 

det er muligt. Han er den eneste elev, som har gættet på alle ordene i opgave 1. I opgave 5 og 7 er hans gæt 

rigtige, men meget smalle, dvs. at hans definitioner af ordene kun er rigtige i lige præcis disse tilfælde.  

Tatiana bruger sandsynligvis sin forforståelse på modersmålet. Hun er klar over, hvad præcis hun ikke ved 

eller forstår, og hun kan derfor få den støtte hun har brug for. 

Mht. illustrationer er de fleste elever enige om, at billeder støtter deres forståelse af teksten. Men i dette 

tilfælde fik de kun et billede og en opgave, som tidligere nævnt kunne det være svært for eleverne at 

gennemskue, hvilke billeder der skal bruges til hvilken tekst.  

10 Opsamling af hele empiridelen 

Ud fra den sproglige analyse af matematikteksten (empiri del 1) er nogle af problemerne, at der ikke er 

meget hjælp at hente i matematikteksterne i forhold til tid- og sted. Kun i den lidt mere fortællende tekst om 

højskolen, men der er det også meget sparsomt. Teksten giver altså ikke eleven særlig mange hints til, hvilke 
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forforståelser, han skal trække på. I forbindelse med deltagere, processer og omstændigheder ses det, at det 

kan være svært gennemskue, hvem der skal udføre processerne pga. sætningsopbygningen.  

Matematikteksten er en genrehybrid som har elementer med fra den instruerende og den informerende og til 

tider fra den berettende genre. Det giver en tekst, hvis små tekststykker er meget forskellige i stil, indhold og 

sprog. Hvilket kan gøre det svært for eleven at finde ud af, hvad der bare skal læses, og hvad der skal gøres 

noget med.  

Vi fandt frem til, at de lange nominalgrupper kan give tosprogede elever problemer, hvis de ikke ekplicit 

undervises i, hvordan de skal pakke disse informationer ud. Nogle af sætningerne i uddraget bestod stort set 

kun førfaglig og faglige ord, hvilket kan gøre en sådan tekst ulæselig, hvis man ikke kender betydningen af 

de førfaglige ord. 

 

I den tekstlingvistiske del kan det ses, at den måde hvor på thema-rema viser sig i opgaverne om 

tobleroneæsken og isvaflen, kan gøre det svært at følge tekstens kohærens og kohæsion. Det skyldes, at 

themaerne nogle gange kun implicit kommer fra rema i forrige sætning, eller fordi themaerne hele tiden er 

nye, og at der næsten ikke bruges sætningskoblinger. Dette kræver at læseren kan holde styr på flere 

forskellige informationer, som udbygges samtidig i forskellige sætninger, samt at læseren kan se 

informationer, som kun gives gennem illustrationerne, for at tekstens giver mening. I opgaven om Askov 

Højskole er der themafordeling, og det giver en bedre tråd i teksten. 

 

Ud fra analysen af respondenternes svar (empiri del 2) kunne man se, at det, som gav eleverne flest 

udfordringer, var de svære ord i teksten, fx førfaglige ord eller ord fra domæner, som eleverne ikke kendte. 

Hvilket var tilfældet i flere opgaver. Vi så også, at de svære ord vejede tungere for eleverne end de svære 

sætninger (afsnit 9.5.2).  

I opgaven, hvor eleverne skulle gætte på ord uden kontekst, virkede det tilfældigt, hvordan eleverne gættede, 

dog kendte de etsprogede generelt flere af ordene end de tosprogede (afsnit 9.5.1).  

 

De tosprogede elever havde en større tilbøjelighed til at gætte på ordenes betydning ud fra ordets udseende i 

de opgaver, hvor ordene stod i en kontekst, der elles kunne give dem et hint, om hvad det kunne betyde 

(afsnit 9.5.3 og 4). Det understøttes af Gimbels undersøgelse.  

Der var få at de tosprogede elever, som forstod og kunne omskrive teksten om højskolen. Teksten var bl.a. 

svær pga. mange førfaglige ord og få støttepunkter i teksten (afsnit 9.5.3). 

Tre af de tosprogede elever anvendte tre forskellige strategier i læsningen af matematiktekster. Mohammad 

fokuserer på afkodningen og udtale. I hans gengivelser af teksterne kan vi se, at han ikke har fået så meget 

med af meningen i teksten. Ibrahim bruger tekst og billeder og gætter kvalificeret, men bruger ikke sin 

forforståelse. Tatiana virker til at bruge sin forforståelse på modersmålet. Hun er klar over helt præcist, hvad 
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hun ikke ved eller forstår, så hun kan bede om den hjælp, hun har brug for. Ud fra Kirsten Haastrups model, 

så arbejder Mohammad fra bunden, Tatiana fra toppen og Ibrahim bruger lidt fra begge dele, men ofte i en 

snæver kontekst. 

 

Mht. illustrationer er de fleste elever enige om, at billeder støtter deres forståelse af teksten. Men i dette 

tilfælde fik de kun et billede og en opgave, som tidligere nævnt kunne det være svært for eleverne at 

gennemskue, hvilke billeder der skal bruges til hvilken tekst.  

I næste afsnit overvejes det, hvordan disse resultater kan bruges i folkeskolen. 

11 Hvordan kan matematiklæreren tilrettelægge undervisningen, så de 

tosprogede elevers udfordringer med læsning og forståelse af matematiktekster 

tilgodeses? 

Af analysen fremgår det, at ved undervisning af netop de adspurgte seks elever, er det vigtigt at læreren ved 

arbejdet med læseforståelse i matematik er særligt opmærksom på nedenstående områder: 

 Hvem er deltagerne? Hvad siger processerne, at vi skal gøre? Og under hvilke omstændigheder? 

 De lange nominalgrupper. Eleverne skal lære at pakke informationen ud.  

 At kohæsionen i teksten ikke er tydelig, så eleverne skal måske have hjælp til at se thema-rema 

forbindelserne. 

 At der ofte bruges ord fra andre domæner og førfaglige ord, som vi ikke kan regne med at de 

tosprogede elever kender.  

 Hvilke slags læseforståelsesstrategier eleverne benytter sig af, og hvilke muligheder og 

begrænsninger disse giver.  

 At illustrationerne kan være en hjælp i forståelsen af teksten, men kun hvis eleverne får hjælp til at 

finde ud af, hvilke illustrationer, de skal bruge, og hvilke der bare er pynt.  

Overordnet så ses det gennem hele analysen at det er meget vigtigt at der arbejdes eksplicit med faglig 

læsning, hvis disse tosprogede elever skal have en chance i matematikundervisningen.  

Hvordan kan matematiklæreren så tilgodese disse ting i sin matematikundervisning? Vi tager et blik på 

genrepædagogikken, fordi den har givet gode resultater hos tosprogede elever, og den tager netop fat på 

genren i faget.  

11.1 Genrepædagogik 

Genrepædagogikken har vist sig at give tydelige forbedringer af elevernes motivation og deres 

læsefærdigheder på Knutbyskolan i Sverige. Her er der gennem de seneste år blevet udviklet en pædagogik, 
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som indebærer eksplicit undervisning i genrer og funktionel grammatik med inspiration fra australsk 

genrepædagogik (Hedeboe 2009: 1).  

Men kan genrepædagogikken også bruges i matematikfaget og til læsning af matematiske tekster? Det vil jeg 

se på nedenfor, men først vil jeg ridse genrepædagogikkens grundtanker op. 

Genrepædagogikken, som udspringer fra systemisk funktionel lingvistik, har som kerneområde at formidle 

viden om genrer til eleverne, da den ser genrer som kulturbestemte sprogmønstre. Indenfor 

genrepædagogikken taler man om, at genreviden kan være et middel til både at kunne gebærde sig i 

almindelig social omgang og til at kunne opnå magt og status, fordi man kan anvende de genrer i nødvendige 

situationskontekster (Mailand 2007: 29, 32). 

Genrepædagogikken placeres midt i mellem deduktiv og induktiv pædagogik iflg. Mette Kirk Mailand. Den 

tager sit udgangspunkt i en konstruktivistisk tankegang, hvor eleven er aktivt medskabende i sin 

videnstilegnelse, samtidig med at der fastholdes objektiv viden om genrerne og deres virkemidler (Mailand 

2007: 42). 

Denne pædagogik sætter både fokus på lærerens 

instruktion i genrer og på elevens aktive rolle i 

læringsprocessen ved at danne hypoteser. En 

meget anvendt undervisningsmodel fra 

genrepædagogikken kaldes The Teaching 

Learning Cycle. 

Denne model går på det didaktiske princip, at 

tilegnelse af ny viden er en cyklisk proces, hvor 

gentagelse og langsom udbyggelse er centrale.  

Modellen er fleksibel og kan bruges som 

undervisningsdifferentiering (Mailand 2007: 43). 

 

1. Fase: Building the field knowledge 

Denne fase har til formål at opbygge en fælles viden i klassen om en genre. Læreren lader eleverne drage 

deres egne konklusioner på grundlag af udvalgte eksempler. Blandt aktiviteter vil være lytning, læsning, 

informationsindsamling og samtale med klassekammerater. I denne fase arbejdes der primært induktivt. 

(Gibbons 2002: 60-61).  

 

I matematikfaget kan man forstille sig, at eleverne i denne fase ser på forskellige tekster fra deres 

matematikbog eller lignende. At eleverne ser på forskelle og ligheder for en sådan tekst, i forhold til andre 

slags genrer, som de godt kendte med.  

 

Tabel 2 (Mailand 2007: 43) 
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2. Fase: Text deconstruktion or modeling 

I anden fase skal eleverne blive familiære med den type af tekst, de skal skrive i senere. Fokus er derfor på 

form og mønstre i genren.  Der kobles fagtermer på elevernes opbyggede viden og arbejdes med 

eksemplariske tekster. I denne fase arbejdes der primært deduktivt.  

 

I matematikundervisningen kan man forstille sig, at det er her i denne fase, at læreren hjælper eleverne med 

at få på plads, hvilke deltagere, processer og omstændigheder der er i denne sammensatte genre.  

Her vil det også være oplagt at se på nominalgrupperne, thema-rema forbindelserne, og hvordan teksten 

hænger sammen. Om eleverne skal lære begreberne thema og rema, kommer an på elevernes alder og deres 

generelle abstraktionsniveau. De skal kun undervises i det, hvis det kan hjælpe dem med forståelsen af 

teksten.  

 

3. Fase: Joint construction 

Læreren og eleverne skriver noget tekst sammen. Fokus er på at illustrere, hvordan man skriver en tekst, hvis 

man både skal tage højde for indhold og sprog. Her arbejdes der både induktivt og deduktivt (Mailand 2007: 

45-46) 

 

Her kan læreren i fællesskab med eleverne skrive en matematiktekst. Det kunne fx tage udgangspunkt i 

noget, klassen har lavet sammen tidligere, eller noget de planlægger at gøre. På den måde bliver 

matematikken sat i en virkelig kontekst.  

 

4. Fase: Independent construction 

I denne fase skal eleven selv til at skrive noget tekst (Gibbons 2002: 60-61). Det kan gøres ud fra et oplæg 

som læreren giver. Fx skal eleverne fortsætte en matematiktekst, hvor begyndelsen er skrevet. Det kan være 

en tekst, hvori bestemte stikord skal indgå osv. Mailand kommer med mange forskellige forslag til hvordan 

denne fase kan give eleverne mulighed for at være kreative inden for en fastsat ramme.  

 

Her kan man fx forestille sig, at læreren i matematikundervisningen netop giver eleverne stikord indenfor et 

emne, som ligger lige på kanten af elevens begrebsverden. På denne måde lærer eleven ord inden for andre 

domæner, som ligger tæt på det eleven allerede ved.   

I arbejdet med de 4 faser i genrepædagogikkens didaktiske model, kan man forestille sig, at undervisningen 

kan differentieres inden for hver af de 4 faser, sådan at eleverne arbejder med matematikteksterne på det 

niveau, de er på. I 4. fase kan eleverne producere tekster på mange forskellige niveauer, på samme tid.  
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I genrepædagogikken mener man, at eleverne på den måde lærer det væsentligste om genrer i en kontekst, 

hvor eleverne selv er med til at skabe fælles viden med læreren som støttende stillads. 

 

Arbejdet med matematikteksterne som genrer, kan ikke stå alene i matematikundervisningen. Den viden 

eleverne har fået med sig igennem forløbet skal bruges og tages op løbende i undervisningen. Det kan ske 

ved, at læreren og eleverne sammen laver et arbejdspapir med forslag til, hvordan man kan gå til 

matematiktekster med de vigtigste pointer fra deres fælles arbejde. Det er vigtigt at arbejde med 

matematikgenren genoptages i takt med at teksterne og elevernes abstraktionsniveau øges.  

 

11.2 Andre måder at arbejde med udfordringerne fra analysen i praksis 

Michael Wahl Andersen (2008) har arbejdet meget med sprog og faglig læsning i matematik. Han mener, at 

eleverne skal undervises i, hvordan deres matematikbog er opbygget. Se skal finde ud af hvilke forskellige 

slags sider der er i bogen, hvordan opgaver præsenteres, og hvor de forskellige tekstdele står (Andersen 

2008). Wahl Andersen mener at det er vigtigt at eleverne øves i at genfortælle, tegne eller på anden måde 

fremstille, hvordan de forstår det de læser i matematikteksterne. Det giver læreren et pejlemærke, der viser, 

hvor eleven er i sin læseforståelsesproces i forhold til faglige tekster. Samtidig viser det eleven selv, om der 

er noget i forståelsen der mangler.  

Ud fra de punkter der er kommet ud af analysen, vil det være relevant for matematiklæreren at finde ud af, 

hvilke læsestrategier eleverne bruge, for at kunne støtte eleverne i deres læsning af fagtekster. Det kunne 

gøres ved at tale med eleverne om hvordan de læser en tekst, fx ud fra deres tegning, omskrivning el. lign.  

Dette kan være meget svært for mange elever at skulle reflektere over. Det kræver øvelse at kunne bruge et 

metasprog om deres egen tænkning, men hvis eleverne i forvejen undervises i funktionel grammatik og 

genrepædagogik, så lærer de at kunne anskue sproget fra et metaperspektiv.  

Heidi Kristiansen mener, at eleverne ekplicit skal undervises i at få en hensigtsmæssig læsesti, når de skal 

læse matematiktekster. Det betyder, at eleverne skal lære at finde ud af, hvad der skal læses først, og hvor der 

skal kigges hen for at finde ekstra oplysninger til løsningen af opgaverne (Kristiansen 2010:197).  

 

Både genrepædagogikken, Michael Wahl Andersens og Heidi Kristiansens forslag, går ud på at gøre alting 

synligt for eleverne. Dette afspejler Bourdieus terminologi, han arbejder med begrebet doxa, som er de ikke-

italesatte regler inden for et felt (fx uddannelsesfeltet). Dem som har den største kulturelle kapital, kender 

spillereglerne, og de kommer derfor automatisk til at få mere magt inden for feltet (Olesen 2000: 144). Netop 

derfor er det så vigtigt, at doxa bliver gjort synlig for alle agenterne, så at alle får lige mulighed for at klare 

sig i uddannelsesfeltet.  

Det leder videre til diskussionen 
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12 Diskussion 

12.1 Diskussion af tosprogede elevers vanskeligheder i matematikfaget 

I afsnit 5 om tosprogede elevers generelle udfordringer i matematikfaget fandt vi frem til, at elevens 

danskkompetence er bestemmende for elevens muligheder for matematik, og hvis elevens ikke kan de 

nødvendige ord på sit modersmål, så er eleven nødt til at bruge dansk til at udvikle deres tænkning om 

matematik og de metakognitive kompetencer i matematikfaget. Det er svært at skabe mening om så abstrakte 

sammenhænge som dem, der forefinde i matematikfaget på et sprog, som man måske ikke behersker fuldt 

ud. Det svarer til at skulle snakke om sin identitet på et fremmedsprog, hvilket altid vil opleves en smule 

frustrerende, fordi man ikke har alle de nødvendige ord og nuancer på andetsproget.  

Hvordan kan man så komme omkring dette problem? Man kunne forstille sig, at eleverne skulle have lov til 

at tale og skrive om matematik på deres modersmål. Rönnberg og Rönnberg skriver i deres rapport om 

minoritetselever og matematik, som sammenfatter forskellig forskning inden for området, at det er bedst hvis 

eleverne kan få lov at anvende det sprog de er bedst til i matematikundervisningen (Rönnberg og Rönnberg 

2001: 11). Det ideelle ville være, hvis forældrene også talte om matematik med deres børn på deres 

modersmål. På den måde kunne elevernes abstraktionsniveau og deres metakognitive kompetence højnes på 

modersmålet, og det ville hjælpe eleven med at kunne følge med i matematik og oversætte begreberne til 

noget, de kunne forstå. På den anden side er det meget nemt at foreslå, mange forældre har måske ikke 

muligheden for at tale matematik med deres børn. Enten pga. manglende tid, interesse eller uddannelse.   

Men er problemet med elevernes sproglige vanskeligheder da så store i faget matematik? Ja, vi kunne jo se 

på empirien, at nogle af de tosprogede elever havde meget svært ved at forstå hovedbudskaberne i teksterne. 

Og hvis de ikke kan læse og forstå teksten i matematik, så har de ret svært ved at gå op til den skriftlige 

afgangsprøve i matematik, hvor det kræves, at eleverne kan læse opgaverne med forståelse, før at de kan 

demonstrere deres matematiske kunnen. Det leder mig videre til den næste del af diskussionen, som handler 

om hvorvidt tekster så vigtige i matematikfaget. 

12.2 Hvilken rolle skal tekster have i matematikundervisningen? 

Der har i de senere år været meget fokus på, at de danske børn skal blive bedre til læsning. Faglig læsning 

nævnes ofte og påvirker de fleste af fagene i folkeskolen. I matematikfaget er faglig læsning blevet en del 

fagets slut og trinmål (Fælles Mål 2009 Matematik:65). Problemet ved dette kan være, at elever som er 

læsesvage eller tosprogede elever, som af andre grunde har svært ved at læse matematikteksterne, kan tabes 

på gulvet. Er det i orden? Nej, mener Niels Olesen
9
 og Lisser Rye Ejersbo

10
 i en kronik i Politikken (Ejersbo 

og Olesen 2011). De mener, at matematikfaget er gået hen og blevet et læsefag, hvor teksterne er så svære, at 

de skygger for den reelle matematik. De kommer bl.a. med eksempler fra 9.klasses afgangsprøver, hvor 

                                                      
9
 Niels Olesen er lærer og matematikvejleder på Strandgårdsskolen i Ishøj 

10
 Lisser Rye Ejersbo er lektor og ph.d. i matematikdidaktik og neurovidenskab ved Århus Universitet 
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teksterne er lange og svære, samtidig med at matematikken i nogle opgaver er på 5.klasses niveau. Det er et 

reelt problem, de her påpeger. For hvorfor skal det være læsningen og ikke selve matematikken, der er på 

elevernes niveau? Og hvorfor skal læsningen stå i vejen for elevernes mulighed for at lære matematik? Til 

dette kan man indvende, at den matematik som eleverne møder ude i ”den virkelige verden” netop er 

indlejret i tekst, og gerne i tekster med mange komplicerede ord. Det er måske det, man ønsker, at eleverne 

skal vise, at de kan gennemskue i teksteopgaverne til afgangsprøven.  

På den anden side så er det meget vigtigt, at de elever, som allerede har oplevet et stort nederlag i læsningen, 

ikke også behøver at blive dårlige til matematik, bare fordi matematikteksterne er for svære. Som Olesen og 

Ejersbo skriver, så kan de næste allerdygtigste matematikere, måske være svage læsere, som vi ikke opdager, 

fordi de ikke får lov at lave særlig meget matematik, men i stedet skal tvinges til at læse i matematikfaget.  

Et andet ankepunkt til denne diskussion er, at de matematiktekster eleverne møder i undervisningen, er 

tekster, som er opfundet til lejligheden (Ejersbo og Olesen 2011).  Det betyder, at teksterne kan være forsøgt 

skrevet, så de er vedkommende for eleverne, men i virkeligheden beskriver de en semi-virkelighed, og de er 

uvedkommende for eleverne i deres hverdag. Hermed skal eleverne bruge tid på at kæmpe sig i gennem 

tekster, som er både svære og uvedkommende iflg. Olesen og Ejersbo. Deres svar på dette problem er, at 

teksterne skal gøres lettere, så det ikke læsningen, der står i vejen for matematikken. Det kunne være en 

løsning, men eleverne har stadig brug for at kunne bruge og regne med matematik, som er skjult i tekst, fordi 

det er sådan, de vil komme til at møde dem, når de er færdige med skolen fx i form af forskudsopgørelsen fra 

Skat, papirer fra banken om konti og lån osv. Og allerede mens eleverne går i skolen, møder de 

matematikken indlejret i tekst i deres hverdag, når de fx vil købe en ny mobiltelefon og skal forsøge at 

gennemskue nogle af alle mobilabonnementerne. Hvordan skal vi så øve eleverne i at læse matematik, der er 

indlejret i tekst, hvis der helst kun skal være tekster på et lavt niveau? Kunne man forestille sig, at 

undervisningen i matematik vekslede mellem ”ren” matematik og matematik i tekst? Og så at denne 

matematiktekst lidt oftere tog udgangspunkt i elevernes egen hverdag, enten ved at læreren selv skrev nogle 

af opgaverne, eller ved at eleverne også selv var forfattere på nogle af opgaverne til dem selv eller deres 

kammerater? Det ville også give mening i genrepædagogikken. 

12.3 Overvejelser over genrepædagogikken 

Når man læser om genrepædagogikken i denne tid, så er det som om at folk ikke kan få armene ned. Det er 

dejligt, hvis genrepædagogikken virkelig er en pædagogik, der virker både ved at elverne får mere 

motivation og ved at de deres læseniveau højnes. Nogle gange kan man overveje, om det der i virkeligheden 

hjælper her, måske ikke kun er denne metode eller pædagogik, men også i høj grad det at lærernes tro på 

sagen også skubber til processen. Fx siger Rosenthal-effekten at lærernes forventninger til eleverne har 

betydning for hvordan eleverne klarer sig (Den Store Danske Encyklopædi). Hvis altså lærerne forventer 

noget godt af projektet, så er de også mere positive i deres syn på elevernes forandringer, og dette vil igen 
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indvirke på elevens præstationer og udvikling. På den anden side, så er det ikke helt nok, hvis en enkelt lærer 

bestemmer sig for at tro på elevernes evner.  

Man kan også overveje om en undervisning der udelukkende baserer sig på genrepædagogik er den bedste 

måde undervisningsmetode for alle elever. Genrepædagogikken forsøger at favne alle elever ved at de 

forskellige faser i The Theaching Learning Cycle har forskellige pædagogiske indgangsvinkler, fx er første 

fase baseret på en induktiv pædagogik, mens anden fase primært er deduktiv. Det er jo meget godt, men hvad 

med de elever, som lærer bedst mens de rør sig eller dem, som har det bedst med at sidde med konkrete ting i 

hænderne og ikke kun arbejde med tekster? Vi må konstatere, at genrepædagogikken ser ud til at gøre meget 

godt, men at den aldrig må stå helt alene i matematikundervisningen. 

13 Konklusion 

Gennem analysen af en matematiktekst ved brug af begreber fra systemisk funktionel lingvistik og 

tekstlingvistikken, fandt jeg frem til, at nogle af de udfordringer, som tosprogede elever kunne have i mødet 

med, matematiktekster var for det første, at matematikteksten var en genrehybrid med forskelle i forhold til 

stil, indhold og sprog. Det kunne give den tosprogede læser problemer med at finde ud af, hvilke dele der er 

opgaver, og hvilke dele der er introduktioner til opgaverne.  

For det andet fandt jeg frem til, at nominalgrupperne i matematiktekster kan give tosprogede elever 

problemer, hvis de ikke ekplicit undervises i, hvordan de skal finde og bruge informationerne. Mange af 

sætningerne bestod stort set kun af førfaglige og faglige ord, hvilket kan gøre en sådan tekst ulæselig, for den 

elev, hvis ordforråd ikke er så stort.  

I den tekstlingvistiske del fandt jeg frem til, at de thema-rema forbindelser, der bruges i teksten, gør det svært 

at gennemskue sammenhængen i teksten. For at læse denne teksttype, kræver det, at læseren kan holde styr 

på mange forskellige informationer, som udbygges sideløbende i teksten, og læseren samtidig kan bruge 

informationer, som er skjult i illustrationerne, for at forstå tekstens mening. 

 

I forhold til spørgeskemaundersøgelsen, fandt jeg hos de 6 tosprogede og 2 etsprogede elever, at det, som 

gav eleverne flest udfordringer, var de svære ord i teksten. Hvad enten de var førfaglige eller kom fra andre 

domæner, som eleverne ikke kendte. Til gengæld kendte alle eleverne næsten alle de matematikfaglig ord. 

De svære ord vejede tungere for eleverne end de svære sætninger. Illustrationerne var en god hjælp, når det 

helt tydeligt fremgik, hvilken opgave de tilhørte.  

De tosprogede elever kendte generelt færre ord end de etsprogede elever, og de havde en større tilbøjelighed 

til at gætte på ordenes betydning ud fra ordets udseende, også selvom der var en kontekst, der kunne give 

dem et hint, om hvad det kunne handle om.   
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Tre helt forskellige læsestrategier blev brugt. Den første havde fokus på udtale og afkodning, men ikke på 

forståelsen. Den anden brugte tekst og billeder til at gætte kvalificeret, med så ikke ud til at gøre brug af sin 

forforståelse. Og den tredje brugte sin forforståelse på modersmålet, og gættede ud fra dette. 

 

I forhold til at tilrettelægge undervisningen efter disse resultater, så er genrepædagogikken og dens 

didaktiske model et godt redskab til at arbejde med nogle af de ovenstående udfordringer, sammen med 

konkret undervisning i matematikbogens opbygning, indholdet i teksterne og hensigtsmæssig læsesti.  

14 Handleperspektiv 

I tråd med de forslag som er skrevet i opgavens afsnit 11, vil jeg forsøge at komme med kvalificerede bud 

på, hvordan praksis kan forbedres i folkeskolen. 

I matematikfaget er det vigtigt at læreren er opmærksom på at få sproget gjort tydeligere i 

matematikundervisningen, også selvom der kun er få tosprogede elever i klassen. Det vil gavne alle eleverne 

at blive tydeligere i at formulere matematik.  

Ofte kan det være svært for en matematiklærer at gennemskue, hvordan man lige netop kan arbejde med 

sproget i praksis. Hvordan får man fx arbejdet med de førfaglige ord? 

De førfaglige ord kan være svære at genkende, ofte er det først, når eleven ikke forstår, at man opdager, 

hvilke ord det er. Derfor kunne man som lærer begynde at skrive ned, når man opdager ord, der giver 

problemer, og så tage dem op løbende.  

Man kunne også forestille sig, at eleverne har et begrebshæfte, som de skriver faglige og førfaglige ord ned i, 

sådan at de løbende kan tilføje nye forklaringer til ordene.  

 

Hvis de tosprogede elever virkelig skal hjælpes i matematikundervisningen, er vi måske nødt til at overveje, 

hvordan vi tænker matematik i dag. Er matematik kun et regne- og symbolfag? Eller er det også et sprogfag, 

hvor det er vigtigt, at eleverne undervises i både at læse og skrive inden for fagets genrer? 

Hvis vi mener at matematikfaget er et sprogfag, så er vi også nødt til at arbejde ekplicit med sproget i 

matematik. 

15 Perspektivering 

Nærværende opgave har åbnet for mange interessante temaer. Et af de temaer, som det kunne være særligt 

spændende at arbejde videre med, er temaet om hvilke læsestrategier de tosprogede elever automatisk og 

ubevidst vælger i læsningen af fagtekster. Jeg forestiller mig, at det kunne hjælpe mange lærere og elever, 

hvis det blev undersøgt grundigere, og der blev lavet nogle konkrete værktøjer til faglæreren som følge af et  

sådant projekt.  
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At andet tema, som kunne ligge tæt op af problemformuleringen, er, dette med hvad de til tider store 

udfordringer med læseforståelsen, gør ved de tosprogede elevers syn på sig selv og på faget. Jeg forestiller 

mig, at der er en tydelig sammenhæng mellem dårlige erfaringer i læsningen af danske tekster og især 

fagtekster og elevernes syn på deres egen formåen inden for matematikfaget. Det kunne være spændende, at 

fokusere på hvilken konkret virkning det har på elevens liv i skolen, og hvordan de dårlige virkninger kan 

afhjælpes.  

 

De resultater, som jeg er kommet frem til, finder jeg meget spændende, men for at de skulle stå tydeligere, 

ville det have været spændende at lave en lignende undersøgelse med mange flere elever. I så fald, ville jeg 

være nødt til at lave spørgsmål med faste svarmuligheder, for at kunne sammenligne de mange forskellige 

besvarelser. I denne opgave stillede jeg spørgsmål, som var fokuseret på ord i teksten, det gjorde også at 

mine resultater, kom til at vise, at ordene havde en meget stor betydning for eleverne. Det kunne være 

interessant at se, hvilket resultat jeg ville få, hvis jeg havde stillet flere spørgsmål omkring genretræk, 

tekstbånd og deltagere, processer og omstændigheder. 
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