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Matematikkens nye skrivere 
At skrive matematik er i dag ikke kun at skrive tal og løse opgaver.  Det ny element er rapportskrivning, som kan ændre ele-

vernes opfattelse af faget og af sig selv i faget. Det giver nye læringspotentialer og håb at flere vil vælge de naturvidenska-

belige uddannelser. 

AF MARIANNE ABRAHAMSEN 

 
”Matematik er ikke lige mig”, eller 

”Jeg elsker matematik”. Enhver 

matematiklærer har hørt begge disse 

sætninger udtalt med himmelvendte 

øjne eller med stor intensitet. Mate-

matik er et fag, der deler vandene, 

og præferencerne knyttes både til 

elevernes identitet og til deres følel-

ser. 

Naturvidenskabelige kompetencer 

har høj status på regeringsplan som 

et vigtigt element til at kunne klare 

sig i den globale konkurrence. Der 

er bred enighed om, at der skal gø-

res en ekstra indsats i undervisnin-

gen for at få flere ind på de naturvi-

denskabelige uddannelser, og forsk-

ning i matematik-didaktik er ét af de 

store forskningsområder inden for 

fagdidaktik på verdensplan.  

 

Ph.d.-studerende Steffen Møllegaard 

Iversens projekt, Matematikfagets 

skrivere, er en del af denne trend. 

Han forsøger at give svar på, hvor-

dan skrivning kan udvikles i mate-

matik i gymnasiet og udfordre iden-

titeten både i selve faget og hos 

eleven. 

 

Skrivning som ny kompetence 

Projektets udgangspunkt er, at skriv-

ning er en nøglekompetence i da-

gens samfund. Den teknologiske 

udvikling i medierne har øget skrift-

lighedens udbredelse, og skriftlig-

hed indgår i dag i alle gymnasiets 

fag. Men spørgsmålet er om det, ud 

over at være en kompetence, også i 

sig selv betyder noget for elevernes 

læring. 

 

Steffen Møllegaard Iversen har fulgt 

otte elever i et år. Han har blandt 

andet fokuseret på, hvordan elever-

ne opfatter sig selv som matemati-

ske skrivere, dvs. hvilke normer og 

værdier de selv knytter an til, når de 

skriver matematiktekster.  

Nyt fokus i matema-

tikfaget 

For at forstå dette skal 

man forstå, hvad 

skriftlighed i matema-

tikfaget er i dag. Tra-

ditionelt har tekster i 

faget primært bestået 

af tre elementer: sym-

boler, herunder tal, til 

at gennemføre et lo-

gisk ræsonnement. 

Dernæst diagrammer, 

som kan give overblik 

og visualisere resulta-

terne. Som det tredje 

element, skreven tekst, 

verbaltekst, som bidra-

ger til den samlede 

tekst ved at kontekstu-

alisere og skabe sam-

menhæng.  

Undervisningen har 

hidtil prioriteret de to 

første elementer, gen-

nem opgavetræning  i 

den klassiske opdeling i opgave 1, 2, 

3, osv., som ikke nødvendigvis har 

noget med hinanden at gøre. 

Gymnasiereformen i 2005 øger 

fokus på skriftlighed generelt, og 

rapporter er blevet en del af mate-

matikfagets skriftlighed. Dermed 

forskydes vægten fra de to første 

elementer over på verbalteksten. 

Eleven skal nu også skrive en rede-

gørelse for processen i en sammen-

hængende tekst, så det kan forstås af 

andre, når de løser matematiske 

opgaver. 

 

Den hårde dreng og den bløde 

pige 

Dette er i tråd med det skift, der er 

foregået i forskningens syn på læ-

ring. Læring ses ikke kun som no-

get, der foregår inde i hjernen på 

den enkelte, men også som noget 

socialt, noget som foregår i udveks-

ling med andre. Fagene ses således 

som noget, der er påvirket af, at 

Syv ud af ti studerende er angste for matematik (Modelfoto) 
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eleven befinder sig i en kontekst, 

som her er skolen, og at det foregår 

sammen med kammeraterne i et fag, 

og som også er påvirket af vedkom-

mendes identitet, at det er en ung, er 

mand eller kvinde, osv. 

Videnskabsteoretisk vil det sige, at 

faget flytter sig fra et Piaget-

inspireret kognitivt perspektiv til et 

Vygotsky-inspireret socio-kulturelt 

perspektiv med fokus på matematik 

som en måde at kommunikere på. 

”Lad mig give et eksempel”, siger 

Steffen Møllegaard Iversen, 

”opfattelsen af faget er i en vis for-

stand knyttet til elevernes opfattelse 

af sig selv. En elev i htx ser måske 

sig selv som ’videnskabsmand’, der 

arbejder med et problem, og som 

derefter redegør for det for en grup-

pe, eller for verden, om du vil, i en 

tekst. Det kan give motivation og 

engagement, fordi det rækker ud 

over de traditionelle træningsopga-

ver. Kommunikationskravet giver 

dem mulighed for at opbygge en 

identitet, at se sig selv som en slags 

videnskabsmand.  

Et andet eksempel kunne være pi-

ger, som har lyst til at skrive. De får 

faktisk mulighed for at udfolde sig i 

de nye typer af matematiske tekster, 

som de skal skrive. 

 

Selvom eksemplerne måske er kari-

kerede, er de reelle. I begge tilfælde 

får eleverne mulighed for at udfolde 

sig, både i forhold til læreren og 

over for sig selv og dermed at arbej-

de med matematikken på en måde, 

som de ikke har mulighed for andre 

steder i undervisningen”. 

 

Nye muligheder for læring 

Forskning viser, at skrivning kan 

være gavnligt som læringsredskab. 

Steffen Møllegård Iversen under-

streger i tråd hermed, at der er et 

tydeligt potentiale i den matemati-

ske skrivning: ”Man skal blot være 

klar over, at læringspotentialet ikke 

ligger i selve teksterne, men i den 

måde, der bliver arbejdet med dem, 

så de reelt giver eleverne nogle nye 

muligheder i faget”.  

 

Vejen til undervisningen 

Men hvordan integreres de nye krav 

til skriftlighed i undervisningen?  

Steffen Møllegaard 

Iversen konstaterer: ” 

Hvis lærernes krav til 

rapporterne ’kun’ er en 

repetition af lærebogen 

- og dermed det sam-

me som den traditio-

nelle træning - åbner 

det ikke op for nye 

muligheder for elever-

ne til styrke deres 

interesse for faget og 

at se sig som naturvi-

denskabelige elever. 

Men der gøres et stort 

stykke arbejde ude i 

klasserne. Det udvikler 

sig, om end der er et 

stykke vej, før den del 

slår helt igennem. Der 

mangler stadig forsk-

ning, der kan hjælpe os 

med at forstå, hvordan 

elever kan lære at skri-

ve matematik, og lære 

af at skrive matema-

tik”. 

 

 

FAKTA 

Det overordnede projekt, Writing 

to learn, learning to write. Literacy 

and Disciplinarity in Danish Upper 

Secondary Education, er støttet af 

Forskningsrådet for Kultur og 

Kommunikation (FKK) med en 

fireårig bevilling fra 2010 til 2014. 

Der er tilknyttet 10 forskere fra tre 

universiteter. Det er specielt ved at 

elevperspektivet er privilegeret. De 

samme elever følges fra 9.kl. til 

3.g i alle fag. Det ledes af profes-

sor Ellen Krogh, IKV, SDU.  
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”Kunsten at isolere x” – som vi-

deotekst.Vindervideo i en matema-

tikkonkurrence. 
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