
Noget om 

- og hvad er en god lærebog?
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Om skriveprocessen

Erfaringer fra 
egen  og andres 
praksis

Forskningsbaseret viden om 
læring, undervisning og 
reformorienteret syn på 
skolefaget matematik

Udvikling af 
undervisningsforløb

Fælles
Mål



Målsætning og lærebøger 

• En lærebog må kunne anvendes i en målrettet undervisning. Det 
betyder bl.a., at det faglige fokus ikke bør skifte konstant.



Læring og lærebøger (1)
Bogen skal støtte lærerens arbejde med at skabe de bedste muligheder for, at 
eleven

• konstruerer relationer mellem det, han allerede kan, og det nye, der skal 
læres

• udvider sin matematiske viden og kobler den til anvendelsessituationer



Eksempler (3. kl.)

Relationer mellem det kendte og 
det nye…



Eksempler (3. kl.)

Udvider sin 
matematiske 
viden…



Eksempler (3., 4. og 5. kl.)

…og kobler sin nye viden til 
anvendelsessituationer



Læring og lærebøger (2)

Bogen skal støtte lærerens arbejde med at skabe de bedste muligheder for, at 
eleven

• reflekterer over sine faglige erfaringer, dvs. bevidst overvejer og 
undersøger nye begreber og strategier i stedet for blot at overtage en 
definition eller en metode.  Fælles klasseaktiviteter og kommunikation er 
en forudsætning for, at en sådan refleksion kan understøttes.

• udtrykker sine faglige forståelser i tale, skrift, tegninger, diagrammer, 
matematiske symboler eller på anden vis.



Eksempler (4. og 5. kl.)

Reflekterer over sine faglige erfaringer… 
og udtrykker sine faglige forståelser…

Læremiddeltjek: ”De enkelte kapitler indeholder derefter ofte en gennemgang af en ny regel
eller indførelse af en ny metode. Her handler det om at gange ved hjælp af et skema. 
Igen er der ingen hverdagskontekst; der arbejdes alene med symbolsprog.



Planlægning og lærebøger

En lærebog skal 

• kunne anvendes i skiftende former for klasseorganisation. 

• støtte læreren i at undervisningsdifferentiere.  



Organisation og lærebøger



Differentiering og lærebøger

Læremiddeltjek: ”Kolorits grundbog og 
arbejdsbøger tilbyder stort set samme 
sværhedsgrad i indholdet til alle.”



Hvilke rolle spiller isolerede 
færdighedsøvelser i en lærebog?

Læremiddeltjek: ”Problemløsningsopgaverne 
drukner dog lidt mellem de øvrige opgaver, og 
hele udtrykket signalerer opgaveregning.”

• Øve færdigheder

• Efterspørgsel

• Indgår med fordel i en organisation, 
hvor alle ikke laver det samme 
på samme tid.

• Et stort antal med varierende 
sværhedsgrader gør det muligt 
at udvælge i samarbejde med 
forskellige elever


