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Matematik i Marts 2022

Workshop 4: Hvordan lærer eleverne at løse 

tekstopgaver?

Klokken 11 - 12



Sproget er nøglen til læring
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Svage kompetencer i sprog og 
læseforståelse har negative 
konsekvenser
for elevers udbytte af undervisningen 
og for deres livsmuligheder
Generelt.

https://emu.dk/sites/default/files/2019-
03/Viden%20Om%20effektive%20redskaber%20til%20at%20styrke.
.%20Vidensnotat.pdf

https://emu.dk/sites/default/files/2019-03/Viden%20Om%20effektive%20redskaber%20til%20at%20styrke..%20Vidensnotat.pdf
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Hvad ved jeg om læsning i 
fag?

Hvad vil jeg gerne vide.

Refleksioner over muligheder

Hvad skal jeg have ud af dette oplæg?

Vigtige pointer 
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Den faglige pointe

Hvis eleverne ikke er kommunikativt aktive, 
lærer de ikke

Har du talt med din matematikbog i dag?
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Udfordringen
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Efter  Astrid Roe 2010. Læsedidaktik – efter den første læseundervisning Forlaget Klim

To overordnede tilgange til læsning hos elever: 

• Læsere, der mangler bevidsthed om deres egen tænkning, mens de læser. 

• Læsere, der intuitivt ved, at forståelsen svigter, men mangler strategier, 
der kan hjælpe dem med at forstå. 

• Læsere, der ved, hvornår forståelsen svigter og som er i stand til at 
anvende strategier til at forstå. 

• Læsere, der ”tænker med” når de læser og bevidst anvender strategier, 
ikke kun når forståelsen svigter, men også for at få en bedre forståelse.

Læsere uden en læsestrategi 

Læsere med en læsestrategi



Læsestrategier – før læsning
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Læsere uden læsestrategi Strategiske læsere

• begynder at læse uden at forberede 
sig

• læser uden at vide hvorfor
• læser uden at vide hvordan teksten 

skal gribes an
• læser fordi de skal

• aktiverer forforståelse
• forstår formålet og hensigten med 

læsningen
• vælger hensigtsmæssige strategier, 

men de gør det ikke af sig selv



Læsestrategier under læsning
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Læsere uden læsestrategi Strategiske læsere 

• bliver let distraherede
• læser for at blive færdige
• registrerer ikke hvilke ord og 

begreber, der er vigtige
• Ved ikke, hvordan teksten er 

opbygget

• registrerer ikke, når der er noget de 
ikke forstår

• er ikke klar over, hvad de ikke 
forstår

• fokuserer opmærksomt
• kommer med antagelse og forslag
• anvender opklarende strategier, når 

de ikke forstår
• anvender sammenhængen i teksten 

til at forstå nye og begreber
• organiserer og sammenholder ny 

information med tidligere 
information

• overvåger egen forståelse
• er bevidste om, hvad de forstår



Læsestrategier efter læsningen
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Læsere uden læsestrategi Strategiske læsere 

• holder op med at tænke over 
indholdet, når de er færdige

• glemmer hurtigt indhold
• opfatter succes som resultat af held 

• reflekterer over det de har læst
• opfatter succes som resultat af 

indsats
• opsummerer det vigtigste
• finder information fra andre kilder



Aktivitet 

Strategisk læsning, 2022 11



Michael Wahl Andersen, mwa@kp.dk

Strategisk læsning



Strategisk læsning og faglig læsning?
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Strategisk læsning
1. Læseprocesser 

Effektive læsestrategier er en forudsætning for, at eleverne 
selvstændigt kan læse sig til viden.

Faglig læsning er tilegnelse af viden gennem læsning af tekst 
1. Tilegnelse (læreprocesser) 
2. Viden (hukommelsesprocesser) 

Faglig læsning er en læreproces 

Faglig læsning handler om læreprocesser (etablering af faglig 
viden og indsigt). 

Inspireret  af  Elisabeth Arnbak
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Hvordan gør man det?
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Udfordring

Eleverne har brug for hjælp til at finde vej rundt i en ny tekst. 

De læser ofte bare den ene sætning efter den anden og skelner ikke mellem 

• spørgsmål,
• oplysninger, 
• støttende tekster. 
• berettende tekster
• …

Om at læse strategisk
– at anvende en læsestrategi



Om at tage sætningerne ud af papiret
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Når hun øver til en rolle, læser hun replikkerne højt for sig selv igen og igen.

”Det tager sætningerne ud af papiret. Så jeg kigger på sætningen og tager 
den ud af papiret og, du ved, siger den til mig selv, alene, mens jeg går rundt 
i mit soveværelse. Og hver gang jeg siger sætningen, lader jeg den påvirke 
mig …” 

Rachel Weisz

Politiken 6. marts 2020



Hvorfor undervise i læsestrategier?
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• Undervisning i brug af læsestrategier giver bedre læseforståelse.

• Eksplicit undervisning i læsestrategier er bedre end implicit 
undervisning.

• Der er en klar sammenhæng mellem elevernes ordforråd og 
læseforståelse.

• Undervisning i læseforståelse bør integreres i de fag, hvor der læses 
tekster – et kursus fx i begyndelsen af skoleåret af to-tre ugers 
varighed vil ikke være nok. En læsestrategi er ikke noget der 
undervises i. Det er noget der undervises med.

• Viden om forskellige tekstgenrer og tekststrukturer letter forståelsen 
af en tekst.

Efter Merete Brudholm



Vi ved;

• at der skal undervises i læseforståelse da evnen til at forstå en tekst er en 
kompleks proces som udvikler sig over tid.

• at gode tekniske læsefærdigheder ikke automatisk fører til god læseforståelse

• at afkodningskomponenten kan automatiseres –det kan forståelseskomponenten 
ikke

• at der er stærke sammenhænge mellem et godt ordforråd og læseforståelsen

• at der skal undervises i læseforståelse i alle fag –gennem hele skoleforløbet

• at undervisningen skal være systematisk, konkret og eksplicit
© www.meretebrudholm.dk
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Målet er at læsestrategien skal komme til at udgøre en integreret del af 
læseforståelsen, så den udvikler sig til vaner.

Lene Tanggaard er rektor på designskolen og professor i pædagogisk psykologi. Hun har 
længe forsket i kreativitet og har udgivet en bog om vanebrud. Hun mener, at vaner er 
nødvendige.

”Noget, jeg har observeret, er, at de mennesker, der skaber noget nyt, gør det på en bund af 
vaner. Det er ligesom et isbjerg, hvor toppen er kreativitet og bunden er vaner.”

Brinkmanns Briks
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Oplæsning
og

genfortælling

Problembehandling

Skema-strategier

3 tilgange til forståelse

Fagord og fagsprog

Signalord

Trin-for-trin procedurer
1  og 2

Læsestrategi

Faglig læsning

Problembehandling

Før-under-efter
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Oplæsning og genfortælling

• Se strategipapir

Strategisk læsning, 2022

En læsestrategi

Man forstår det mere fordi man tænker over ordene, fordi hvis du læser inde i dig 
selv, kan man godt bare tro at man ved hvad det betyder, men det gør man 
faktisk slet ikke. Når man snakker om orden så forstår man det mere ind hvis 
man bare lige hurtigt læser det og så går vider til det næste. 

To elever fra 6. klasse



Oplæsning eller højtlæsning?
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Brandt (2019)  argumenterer for at;

• højtlæsning i mange tilfælde er en automatiseret færdighed, hvorfor 
højtlæsning ikke nødvendigvis er bevidst, men snarere at læse højt, for at blive 
hørt. 

• oplæsning fordrer, at den skrevne tekst læses op med indlevelse og 
engagement. 

Pointen er, at en tekst der læses op med indlevelse og engagement understøtter 
forståelsen, netop fordi eleverne er er nødt til bevidst at forholde sig til tekstens 
indhold, når de læser.



Oplæsning
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En voksende mængde forskning peger på, at det at læse op faktisk kan have 

betydelige kognitive fordele - også for erfarne læsere. 

1. En undersøgelse udført af Macleod og Forrin, (2017) viser, at oplæsning gør 

tekster lettere at huske sammenlignet med stillelæsning. 

2. Pritchard et.al. (2019) har undersøgt virkningen af oplæsning på hukommelsen. 

Undersøgelserne viser, at mennesker konsekvent husker ord og tekster bedre, 

hvis de læses højt, end hvis læsning foregår som stillelæsning. 

3. Rønberg (2015) refererer til National Reading Panels (NICHHD, 2000) rapport, 

hvor der argumenteres for, at læsetræning med gentaget oplæsning giver større 

effekt en stillelæsning, når det drejer sig om at udvikle elevernes læseforståelse. 

Forrin, N. & MacLeod, C. (2017). This time it’s personal: the memory benefit of hearing oneself. Memory. 26. 1-6. 
Pritchard, V. & Heron-Delaney, M. & Malone, S. & MacLeod, C. (2019). The Production Effect Improves Memory in 7‐ to 10‐Year‐Old Children. Child 
Development. 91. 10.1111/cdev.13247.
Rønberg, L. (2015). Gavner stillelæsning i skolen? i Læsepædagogen. 63, 2, s. 12-17 



Oplæsning
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Der er fokus på fem antagelser i forbindelse med oplæsning. Oplæsning 
hjælper eleverne til at;

• øge bevidstheden og fokusere opmærksomheden 

• støtte hukommelsen

• øge ordforrådet

• kvalificere læseforståelsen

• kvalificere lytte- og læsekompetencer

• skabe mentale billeder



Genfortælling
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Når eleverne genfortæller, kan læreren få indsigt i, hvordan eleverne 
sammensætter de oplysninger, der gives i en tekst. 
Når elevernes forståelse af en tekst observeres og analyseres under 
genfortælling, får læreren mulighed for at iagttage, hvilke informationer 
eleverne husker og anser for vigtige. 

I matematik kan genfortælling anvendes som en strategi til at forklare og 
beskrive, 

• hvordan eleverne forstår et givent problem, og 

• hvordan de har arbejdet med og løst det givne problem, samt 

• hvilke ord og begreber de anvender i deres genfortælling. 



Genfortælling
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Der er fokus på fire antagelser i forbindelse med genfortælling. 
Genfortælling støtter eleverne i at;

• forstå tekststrukturer og begreber i fagtekster 

• sammenfatte delelementer og hovedidé i en opgave

• forstå nøgleproblemer 

• træffe beslutninger i forbindelse med problembehandling



Samarbejde
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Det kan være ubehageligt og føles utrygt når man skal læse op for andre elever i gruppen. Fx 

fortæller en elev: 

 Det er ikke alle der har det behageligt med det at læse højt. Jeg har ikke.

 Det er ikke alle der er vant til at læse højt, så man kan godt blive genert eller utryg.

 Det er ligesom med gruppearbejde på godt og ondt. Flere kan forstyrre og flere kan 

hjælpe.

Elever giver generelt udtryk for at arbejdsformen er fin både i relation til det faglige arbejde 

og den sociale funktion.  

 Jeg føler man er mere sammen om opgaven.

 Hvis man har svært med at læse og det er samtidig er noget som er svært, kan det være 

rart at nogle læser den op for en.

Det er derfor vigtigt, at have talt med eleverne om hvad der karakteriserer et godt 

samarbejde både fagligt og socialt inden man går i gang med arbejdet.



Tid
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Tid

Generelt giver eleverne udtryk for, at det er tidskrævende at læse op og genfortælle. Men der 

er ikke entydigt tale om en tidsrøver. En elev udtrykker dilemmaet på følgende måde:

• Hvis man er under tidspres som til en prøve, kan det at læse højt og genfortælle godt tage 

for meget tid, men, det er til gengæld godt brugt tid da man er sikker på at forstå det.

I relation til tid, skal man nok accepterer at arbejdsformen er mere tidskrævende, og man 

derfor er nødt til at prioritere hvilke opgaver eleverne forventes at arbejde med.



Oplæsning og forståelse
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Oplæsningen trækker specielt for udfordrede læsere på elevernes arbejdshukommelse og 

koncentration i en grad, så det går ud over forståelsen. Denne problemstilling kommer til 

udtryk på følgende måde:

• Jeg koncentrerer mig kun om at læse op og kan for det meste slet ikke genfortælle hvad 

jeg lige har læst.

Eleverne giver også udtryk for at det hjælper på forståelsen, når de læser op. Dette komme til 

udtryk i følgende elevbesvarelser:

• Bedre forståelse af teksten og så sikre man at alle forstår det, eventuelt omformulere 

opgaven

• Fordelene ved at læse en opgavetekst højt er, at man bedre forstår teksten bedre selv. Det 

kan også være, at andre folk forstår det bedre når der bliver læst op

• Det er nemmere at misforstå begreber når man læser i hovedet, i forhold til når man læser 

højt.

I denne sammen hæng er det derfor vigtigt at læreren overvejer kompleksiteten i de tekster 

eleverne arbejder med, indtil at de er blevet trykke ved arbejdsformen. Hensigten er at 

udvikle en strategi der kan anvendes til alle typer af tekster.



Genfortælling og forståelse
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I forhold til ulemper ved genfortælling er der færre elevbidrag. Men noget af det 
eleverne giver udtryk for er, at det ikke nødvendigvis er rigtigt forstået, selv om det 
det bliver genfortalt, og at oplæsningens kvalitet og hastighed også kan influere på 
elevernes forståelse.

• Kan misforstå når nogen genfortæller noget andet, så kan man godt tro på det
• Hvis det bliver for hurtigt læst op, så kan man ikke rigtig genfortælle teksten. Så 

vil hellere læse i mit eget tempo.

Eleverne giver udtryk for, at det er en god måde at tjekke sin forståelse på. Dette 
kommer til udtryk i disse to elevbidrag:
• Jeg syntes at det er en god ting at genfortælle, fordi så ved man at, hvis du kan 

genfortælle det så er det fordi at du har forstået det.
• Når man genfortæller tjekr man om man forstår det 

Genfortælling giver eleverne mulighed for at kontrollere og reflekterer over deres 
tænkning, ligesom genfortælling kan tydeliggøre elevernes forståelser og 
eventuelle misforståelser



Læreres refleksioner
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• Min egen refleksion i denne omgang: Det skal trænes! Eleverne skal have rutine i 
at tænke "før-under-efter" og de skal trænes i at tænke i læsestrategier i 
matematik. Og så skal man gøre noget ud af at tale om værdien af proces - og 
anerkende, at ja, det tager længere tid.

• Eleverne oplevede at det blev nemmere at løse opgaven. De fik en bedre forståelse 
for sammenhængen mellem tekst og regning. De gav udtryk for at de gerne ville 
arbejde på denne måde igen. Det var en stor hjælp at genfortælle/omformulere 
opgaven samt det at arbejde to og to.

• Jeg bad dem skrive deres genfortællinger ned. De fleste kan omformulere den 
indledende tekst - det er sværere med selve spørgsmålet. 



Michael Wahl Andersen, mwa@kp.dk

Et forslag til en læsestrategi

https://www.videnomlaesning.dk/tidsskrift/tidsskrift-nr-30-
sproglig-udvikling-i-matematik-og-naturfag/

https://www.videnomlaesning.dk/tidsskrift/tidsskrift-nr-30-sproglig-udvikling-i-matematik-og-naturfag/
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Du skal lære at læse og forstå tekstopgaver ved hjælp af 

Pæremodellen. Du skal bruge en tekstopgave, plakaten som en 

spilleplade og en ting, som du kan flytte rundt med i plakatens fire 

felter.

Inden du går i gang med at løse opgaven, skal du lytte til de fem 

podcasts - gerne sammen med dine kammerater i klassen.
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Faglig  læsning
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Oplæsning
og

genfortælling

Problemløsning

Skema-strategier

3 tilgange til forståelse

Fagord og fagsprog

Signalord

Trin-for-trin procedurer
1  og 2

Læsestrategi

Faglig læsning

Problemløsning

Før-under-efter

Træne inferens



Skemastrategi

Arbejdsgang, Makker par Kryds 

af

Læs opgaven op (A læser)

Genfortæl opgaven med egne ord (B genfortæller)

Tegn et billede (skabe et forestillingsindhold)

Hvad handler opgaven om og hvordan skal den løses? 

Hvad er spørgsmålet

Hvad ved vi

Hvad ved vi også

Find og vælg en løsningsstrategi

Giv et overslag

Udregn resultatet

Sammenhold resultatet med overslaget og spørgsmålet

36Strategisk læsning, 2022



LOVPORT
Pernille Pind

Strategisk læsning, 2022 37

LOVPORT er velegnet til samarbejde (to og to eller i lidt større grupper), hvor 
eleverne skiftes til at læse højt og omformulere og derefter samarbejder om 
resten af punkterne. 
Når eleverne husker hinanden på, hvor de er nået til i LOVPORT, mindskes 
risikoen for at springe skridt over.



3 tilgange til forståelse
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Vanskeligt ved at forestille sig opgaven
Tegn en tegning, 
og forklar den for din makker

Vanskeligt ved forståelsen af nøgleord
Forklar med dine egne ord for din makker
hvad opgaven handler om

Ved opmærksomhedens grænse
Læn dig tilbage, luk øjnene
og prøv at ”se” opgaven for dig

Frit efter Carsten Elbro

Opgaven
handler om

…



Kontext 6

1) Vanskeligt ved forståelsen af nøgleord
Hvad står der i teksten s.8 om Birgers Burgerbar. Læs teksten så du kan forklare den for 
din makker
Læs derefter opgave 1 og forklar den for din makker

2) Vanskeligt ved at forestille sig opgaven
Læs opgave 2 på s.9. Luk bogen, og skriv eller tegn hvad opgaven handler om.

3) Ved opmærksomhedens grænse 
Teksten s. 9, opgave 3. Læn dig tilbage, luk øjnene og forestil dig, at du står ved Birgers 
Burgerbar med 150 kr. i lommen.
”Du står nede på havnen. Mågerne skriger, kutterne er på vej til kajs med dagens fangst. 
Jeres kutter kom først i dag. Du er den første, der er gået fra borde. To kunder står 
allerede og guffer i sig. Du er død sulten. Hvad kan du købe?”

39
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Signalord
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I arbejdet med de forskellige typer opgaver skal du være opmærksom på forskellige signalord. 

Signalordene kan give en ide om, hvordan man skal besvare en opgave.

Beregn… Bestem…
Her skal du fx skrive et regneudtryk, der viser, hvordan du kommer frem til resultatet. man skal også skrive 
resultatet.

Begrund… Forklar…
Her skal man fx forklare eller beskrive, hvordan noget hænger sammen. Det kan være, man skal forklare, 
hvordan du er kommet frem til dit resultat. En begrundelse eller en forklaring indeholder ofte ordet fordi.

Undersøg…
Her skal man prøve dig frem. Det kan fx være ved at benytte et digitalt værktøj. Man  skal beskrive, hvordan 
man undersøger, og hvad man finder ud af.

Find… Hvor stor… Hvad er…
Her skal man finde et resultat, men der kan være flere måder at nå frem til resultatet på.

Vis…
Her skal man fx vise, at et bestemt resultat eller en bestemt sammenhæng er rigtig. Der kan ofte være flere 
måder at nå frem til resultatet på.



Strategisk læsning, 2022 44

En trin-for-trin procedure 1

R: Ram spørgsmålet ind

U: Understreg vigtig information

M: Marker vigtige ord

S: Slet unødvendig information

O: Opsummer opgaven med egne ord
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Maria har brug for at vide, hvor mange penge hun skal have, når hun shoppe i 
sin fortrukne skoforretning. Hvor mange penge skal Maria betale for et par sko, 
hvis den oprindelige pris er 800 kr. og der er en rabat på 20%? Tilbuddet 
gælder i en uge.

Eksempel

Maria har brug for at vide, hvor mange penge hun skal have, når hun shoppe i sin 

fortrukne skoforretning. Hvor mange penge skal Maria betale for et par sko, hvis 

den oprindelige pris er 800 kr. og der er en rabat på 20%? Tilbuddet gælder i en 

uge.



Trin for trin procedure 2
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Hvad er vigtig 
information?

Hvad er overflødig 
information?

Hvad skal jeg finde 
ud af?

Hvilken strategi kan 
jeg anvende?



Se på parallelogrammet herunder

40 cm

22 cm

Hvad er arealet af dette parallelogram?

A = g x h

Hvad er vigtig 
information?

Hvad er 
overflødig 
information?

Hvad skal jeg 
finde ud af?

Hvilken strategi 
kan jeg anvende?

Det er et 
parallelogram
Arealet af et 
parallelogram er 
højde gange 
grundlinje
Grundlinjen er 
øverst på 
tegningen
Højden er 
vinkelret på 
grundlinjen
Grundlinjen er 40 
cm
Højden er 22 cm

Sidelængden på 
25 cm er hverken 
højde eller 
grundlinje

Finde arealet af 
parallelogrammet

22 cm x 40 cm = 
880 cm2

Vis hvordan du gør
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Hvor er I nu?

Udviklingsopgave Indhold i udviklingsopgaven

Intention – hvad vil vi opnå?

Problemstilling – Hvad er det vi skal 
finde løsning på? 

Konkrete mål for den indsats, som vi 
vil gennemføre 

Handlinger - Hvad vil vi gøre helt 
konkret – hvad består 
prøvehandlingen i? 
Hvornår skal vi være færdige?

Hypotese om sammenhæng mellem 
mål, problem, indsats og resultat!

Hvordan gik det?
(beskrives, når indsatsen er afprøvet 
og evalueret)

Hvordan kan de afprøvede løsninger 
kommunikeres og udbredes?
(beskrives, når indsatsen er afprøvet 
og evalueret)
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Steen & Stoffer, Bill Watterson

Se klokken
er næsten

tolv!

Tak for mig


