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Regional matematikvejlederdag



Systematisk arbejde med fagsproget 
udvikler elevernes faglige 

kompetencer



Kort præsentation af forskningsprojektet

Tegn på sprog – tosprogede børn lærer at læse og skrive

10-årigt forskningsprojekt som følger elevernes udvikling af literacy fra 
0. kl. til 9. kl. (-2018)

Deltagere
Helle Pia Laursen 
(DPU) forskningsleder 
og 5 forsknings-
medarbejdere + 
samarbejde med 5 
skolegrupper



Fem flersprogede klasser + lærere



Metode

• Fokus på elevernes 
perspektiver, interesser og 
praksisser – hvordan eleverne 
forstår og bruger skriftsprog og 
hvordan de udvikler andetsprog 
og skriftsproglige kompetencer 
koblet tæt til fagenes literacy.

MÅL
• På baggrund af undersøgelser -

videreudvikle pædagogisk 
praksis

5

Dataind-
samlinger

på tværs af 
landet

Lokale 
forløb

Analyse –
nye fokus-
områder



Didaktisk refleksionsramme
(Statusrapport 2012)

Sprogud-
vikling

• Hvordan kan literacyundervisningen tilrettelægges, så børnene gives 
mulighed for at strække sproget?

Sproglig
diversitet

• Hvordan kan literacyundervisningen lægge op til, at børnene involveres i 
en udforskning af skrift med afsæt i deres samlede sproglige viden?

Socialt 
identitets-
perspektiv

• Hvordan kan literacyundervisningen tilrettelægges, så der skabes rum for 
børnenes sproglige identitetsprocesser?

Sprogudvikling i 
matematik

Selvforståelse: at lære og 
at bruge matematiksprog



Matematiske forklaringer. Skrivning og 
læsning i matematik

7. klasse



Stemmer i elevernes matematiktekster
Faglig sprogbrug i forskellige kommunikationssituationer

”At kunne konstruere tekstuelle stemmer der anerkendes som 
relevante og passende, kan være betydningsfuldt i en mængde 
skriftpraksisser, men det er af afgørende betydning for elever hvis 
tekster i sidste ende ofte danner grundlag for bedømmelse og 
evaluering.”
Steffen Møllegaard Iversen (2015): Stemmer og opgavegenrer i faget matematik. I Krogh, Spanget 
Christensen og Sonne Jakobsen: Elevskrivere i gymnasiefag. Syddansk Universitetsforlag, s. 249



Elevmål for forløbet

Faglige mål:

I skal formidle hvordan man arbejder med %-opgaver

I skal forklare skriftligt hvordan I udregner en opgave med % 

I skal formidle %-udregninger mundtligt så den person der ser og lytter bliver bedre til at 
udregne % 

Sproglige mål:

I skal forklare hvad I gør med matematikken i et sprog som vi genkender som 
matematiksprog.

I skal bruge relevante ord og udtryk i jeres skriftlige og mundtlige formidling: 

• Procesord som fortæller hvad I gør når I arbejder matematisk, fx udregne, opdele, tage 
(%), resultere i.

• Ord som angiver tid, så rækkefølgen bliver tydeligt, fx først, derpå, så



Forløbet Matematiske forklaringer (kap. 6)



Undersøgelse af matematiktekst

Find processer
Find tidsord

Når jeg skal udregne en procentdel af et tal, skal jeg først dele tallet op i 
hundrede lige store stykker og derefter tage lige så mange stykker, som 
procenttallet angiver. Det betyder, at når jeg skal finde tyve procent af 
femhundrede kroner, så deler jeg først femhundrede i hundrede lige 
store stykker. På den måde har jeg fundet frem til hvor meget en 
procent er: Det giver fem pr. styk. Derefter skal jeg tage de fem tyve 
gange, fordi det drejer sig om at finde frem til tyve procent. Det 
resulterer i at tyve procent af femhundrede er hundrede kroner.



Undersøgelse af matematiktekst

Find processer
Find tidsord

Når jeg skal udregne en procentdel af et tal, skal jeg først dele tallet op i 
hundrede lige store stykker og derefter tage lige så mange stykker, som 
procenttallet angiver. Det betyder, at når jeg skal finde tyve procent af 
femhundrede kroner, så deler jeg først femhundrede i hundrede lige 
store stykker. På den måde har jeg fundet frem til hvor meget en 
procent er: Det giver fem pr. styk. Derefter skal jeg tage de fem tyve 
gange, fordi det drejer sig om at finde frem til tyve procent. Det 
resulterer i at tyve procent af femhundrede er hundrede kroner.

Skal udregne
Dele op i

Tage
Angiver

Skal finde
Resulterer i 



Hvad er forskellen?



Nutid

Passiv 
form

Bydeform



Forløbet Matematiske forklaringer (kap. 6)

Sproget indsamles, 
udvikles og 
synliggøres



Indsamling af matematikord fra matematiktekster:
procesord og tidsforbindere -
og synonymer 



Forløbet Matematiske forklaringer (kap. 6)

Produktion af skriftlige 
tekster - i faser med 
stigende sproglige krav



Produktion af skriftlige tekster
Tekst 1: Forklar dig selv hvordan du gør når du udregner stykket

Tekst 2: Forklar andre hvordan man udregner stykket

Krav: Brug matematiksprog

• Proces-ord: Brug minimum tre 

forskellige matematiske proces-ord 

(se på planchen)

• Tidsforbindere: Brug minimum fire 

forskellige tidsforbindere

(se på planchen)





Forløbet Matematiske forklaringer (kap. 6)

Undersøgelse af 
mundtligt sprog og 
formidling i 
instruktionsfilm



Fra skriftlig tekst til mundtlig formidling

http://www.webbmatte.se/show_video_asset.php?id=239&no
_cache=714178067

http://mathvids.com/topic/8-pre-
algebra/major_subtopic/156/lesson/1113-
dividing-decimals/mathhelp



Elevernes tutorials
Fra skriftligt til mundtligt,
formel sprogbrug



Elevevalueringer

Elevernes skriver: 
• Matematik og forklaringer hænger sammen og 

kræver præcision: Man skal kende matematikken 
for at kunne forklare. Forklaringer skal være 
præcise. Man skal være god til matematik (11 
elever)

• Sproget skal være præcist (2 elever) 
• Forklare punkt for punkt (2 elever)
• Bruge bestemte ord (2 elever)
• Ved det ikke (2 elever) 
• Svært (1 elev)



Didaktiske principper

Gennem undervisning at..

• Tydeliggøre sproget for eleverne gennem fælles undersøgelser 
(metafokus)

• Synliggøre sproget i rummet, så det er tilgængeligt når de skal bruge 
det

• Sikre input i balance med forventninger til output: Elever 
præsenteres for nyt sprog – elever skal bruge det nye sprog

• Stille krav til sprogbrug, (pushed output) i produktion

• Nært koblet til matematik



LÆS 
MERE



Udklip af indholds-
fortegnelse





Tilgængelig på hjemmesiden



Referencer

• Steffen Møllegaard Iversen (2015): Stemmer og opgavegenrer i faget 
matematik. I Krogh, Spanget Christensen og Sonne Jakobsen: 
Elevskrivere i gymnasiefag. Syddansk Universitetsforlag.

• Wulff, L. (2015a) Matematiktekster på tværs af sprog. Udvikling af 
læsestrategier. Viden om literacy nr. 18-2015. Nationalt Videnscenter
for Literacy.

• Hjemmesiden: https://ucc.dk/forskning/om-forskning-i-
ucc/formidling-af-uccs-forskning/forskning-paa-hjemmesiden/tegn-
pa-sprog

https://ucc.dk/forskning/om-forskning-i-ucc/formidling-af-uccs-forskning/forskning-paa-hjemmesiden/tegn-pa-sprog

