
Workshop 6
Faglig læsning

13.00-14.15 Workshops - 2. runde
Lokale 7 / 8 18 deltagere



Hvordan får vi fat i alle elever?

• I denne workshop vil vi tage udgangspunkt i 
matematisk lystlæsning. Vi vil gennemgå og 
diskutere Anker Tiedemanns serie ”Eventyrlig 
matematik” for derigennem at finde narrative 
tilgange til matematikken.



Hvad er faglig læsning

• Faglig læsning er tilegnelse af viden gennem 
læsning af tekst.

• Elisabeth Arnbak

• En prosess som ”innebærer å utvinne og skape
mening ved å gjennomsøke og samhandle med 
skrevet tekst”

• Ivar Bråten i ”Leseforståelse”



Hvad er faglig læsning?

• Med begrebet faglig læsning sættes almindeligvis fokus 
på at læse for at lære. Men i matematik er der to 
hovedformål, der kan kalde på faglig læsning.

• Det ene er det nævnte formål at lære matematik. 
• Det andet hovedformål er at kunne læse 

matematikholdige tekster fra dagligdagen på arbejde, i 
fritiden, i privatøkonomien og i samfundslivet for at 
skaffe oplysninger til at løse praktiske problemer vha. af 
matematik og for at kunne deltage i den demokratiske 
debat, der ofte rummer matematikrelaterede 
argumenter.



Flere slags faglig læsning

• Faglig læsning: Trykket lægges  på læsning, - med fokus  på de 
læsetekniske strategier, eleven skal have kendskab til, for at få størst 
information ud af en fagtekst. (Dansk)

• Faglig læsning:  Trykket lægges på faglig med fokus på  tilegnelse af 
viden gennem læsning af en fagtekst i andre fag end dansk. Der lægges 
mere vægt på læring og faglig indsigt end læsning. Det handler altså ikke 
om læseundervisning, når faglæreren skal formidle  faglig læsning, men 
tilegnelse af viden.  (andre fag)

• Faglig interesse-læsning: En anden indgangsvinkel til læsning af fagbøger 
er den mere lystbetonede oplevelseslæsning, som vi efter vores 
definition af faglig læsning vil kalde faglig interesselæsning. 
(skolebiblioteket, nettet osv.)

Jytte Lau med flere
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