
10 - Tekstopgaver

Pernille

”Han kan jo godt, når bare han får at vide, hvad han skal.” Hanne, en af vores
naboer, brokkede sig over sin søns matematikundervisning i 4. klasse. ”Det gik
meget bedre i 3. klasse, der kunne han godt. Han er faktisk rigtig god og hurtig
til at regne. Bedre end Line (hans tvillingesøster), men hun er god til at læse,
og nu er hun pludselig den bedste både i dansk og matematik. Det er synd for
Frederik.” Det gik Hanne på, og hun synes heller ikke, at Frederik fik hjælp af
læreren. ”Frederik siger, at hans matematiklærer ikke vil hjælpe ham. Han vil
ikke forklare Frederik, hvad han skal regne ud, og siger, at det må Frederik selv
finde ud af.”

Rigtig mange forældre oplever Hannes frustrationer. Deres børn klarer sig
fint i matematik i de første år. Faktisk kan børnene bedre lide matematik end
dansk, hvor de kæmper lidt med at lære at læse. Når så tekstopgaverne kom-
mer væltende omkring 4. klasse, så står Frederik’erne af. Dels har de svært ved
at læse opgaverne, og selv når de godt kan læse dem, så ved de ikke, hvad de
skal regne ud bagefter.

Der er ikke noget i vejen med hverken Frederik, matematikken eller lære-
ren, men der er nogle forventninger, der skal afstemmes. I dag er målet med
matematikundervisningen ikke at uddanne menneskelige regnemaskiner - de
elektroniske regnemaskiner er både bedre og billigere. For 50 år siden havde
verden brug for mennesker, der kunne regne hurtigt og præcist med mange og
store tal. I dag er der behov for, at vi kan finde ud af, hvad der skal trykkes ind
på lommeregneren - og vi skal kunne vurdere, om resultatet er rigtigt. Fokus er
altså på at kunne finde ud af, hvad der skal regnes ud. Så Frederik skal vænne
sig til, at han skal lære at finde ud af, hvad der skal regnes ud. Det er ikke nok
at kunne regne det ud, som man får besked på at regne ud. 

Den virkelige verdens problemer præsenteres i en matematikbog typisk
gennem en blanding af tekst, tegninger og diagrammer, så der er meget læs-
ning forbundet med at lave matematik. Man kalder det faglig læsning, fordi
der i hvert fag er forskellige ting, der er fokus på i læsningen. Alle fag bliver
nødt til at lære eleverne at læse i deres fag, det kommer ikke af sig selv.  Så Fre-
derik er i færd med at lære at læse i matematik, og det skal han have hjælp til.
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Hvad er en tekstopgave?
En tekstopgave er en regneopgave præsenteret i en tekst. Det er også en tekst-
opgave selvom præsentationen udelukkende sker mundtligt. Pointen med tekst-
opgaver er at bruge matematikken i en kontekst. Konteksten kan så være mere
eller mindre autentisk, det afhænger af elevernes alder og det matematiske
indhold.

Tekstopgaver i skolen
I nogle (typisk ældre) lærebogssystemer møder eleverne først tekstopgaver på
mellemtrinnet. Men i de fleste (nyere) lærebogssystemer møder eleverne 
tekstopgaver helt fra starten af skoleforløbet. I løbet af skoleforløbet spiller 
tekstopgaverne en stadig større rolle, kulminerende med tre timers problem-
løsning som den primære del af den skriftlige afgangsprøve efter 9. klasse.

Hvordan arbejde man med tekstopgaver
Det vigtigste i arbejdet med tekstopgaver er, at man anerkender det som mate-
matik, som noget, man skal lære, og som noget, der tager tid. Man ved ikke,
hvad man skal gøre efter en hurtig scanning af teksten, der skal mere til. Det er
en stor frustration for mange børn, en frustration som kun håndteres ved at
justere deres forventninger.

Ordene
Arbejdet med en tekstopgave starter med, at man går i gang med at forstå alle
de ord og tal, der indgår i teksten.  Derefter identificerer man de ord (og tal),
der har særlig betydning matematisk set. Det kan være fagord som for eksem-
pel ”rektangel”, ”koordinatsystem”, ”ligning”, ”model”, ”isometrisk tegning”, ”dia-
gram”. Disse ord har man haft om i skolen, og måske kender man dem, måske
skal man slå dem op eller spørge om hjælp. Derudover er der en række førfag-
lige ord som for eksempel ”øverst”, ”smallere”, ”i forhold til”, ”rund”. De førfag-
lige ord bliver sjældent forklaret af hverken lærere eller lærebøger, da man går
ud fra, at eleverne kan dem i forvejen. Men det er tit forkert. Mange børn
kæmper meget med de førfaglige ord - de er ikke helt klar over hvad ”færre” el-
ler ”aflang” betyder.

Vi kan ikke levere en liste over de førfaglige ord, som dit barn bør kende,
og hvis vi kunne, ville den blive så trættende lang, at du nok ville miste modet.
Men vi kan fortælle om nogle situationer, hvor du helt naturligt bruger førfag-
lige ord. Hermed får du forhåbentlig åbnet øjnene for, hvad de førfaglige ord er
for nogle, hvor mange der er, og hvordan vi bruger dem. Og med denne erken-
delse kan du selv arbejde på, både at være varieret og præcis i din egen sprog-
brug, så dit barn lærer de førfaglige ord at kende.
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Hvilke ord bruger du, når du 
1 Sammenligner benzinpriser, dine børns højder, afstandene til Paris og Rom,

dine fødder med din søsters, æggebakker og så videre? Formodentligt ord
som for eksempel ”dyrere end”, ”lavere”, ”længere”, ”større”, ”mindre”, ”smal-
lere”, ”flere”, ”færre”, ”i forhold til”, ”forskel”.

1 Beskriver, hvordan dine gæster skal finde vej til toilettet eller til tanken - 
eller rundt blandt knapperne på vaskemaskinen? Måske ord som ”opad”, 
”til højre for”, ”tredje”, "midt på", "yderst", ”nederst”.

1 Beskriver størrelser eller antal uden at sætte tal på, som når du vil beskrive,
hvor mange mennesker der var til koncerten i aftes eller størrelsen på dia-
manten på din søsters nye ring? For eksempel ”mange”, ”få”, ”fyldt”, ”tomt”,
”lille”, ”stor”.

1 Beskriver tallerkenerne på sushirestauranten, kirkerne på Bornholm og
Amaliehaven i København? For eksempel ”firkantet”, ”aflange”, ”runde”,
”symmetrisk”. 

1 Beskriver dagtemperaturerne i maj måned, eller højden på drengene i 
klassen? Det er sikkert ord som ”højeste”, ”laveste”, ”midterste”, ”stigende”,
”gennemsnit”.

Førfaglige ord er uhyre vigtige for dit barns matematiklæring. Det kan tit være
dem, der er knasten, der gør, at de ikke kan forstå en opgave eller et nyt begreb,
der bliver forklaret i skolen, for som sagt er disse ord hyppigt brugt men sjæl-
dent forklaret i skolens matematikundervisning.

Nogle førfaglige ord er lidt drilske på den måde, at de har to lidt forskel-
lige betydninger, en hverdagsbetydning og en matematisk betydning. De to be-
tydninger er ikke helt forskellige, men forskellige nok til, at hvis man kun
kender hverdagsbetydningen, misforstår man matematikken. Et par eksem-
pler: I hverdagssproget giver det god mening at sige, at forskellen på de to ha-
veborde er, at det ene er kantet og det andet er rundt. I matematik er forskellen
på 7 og 8 ikke, at det ene er kantet og det andet rundt, men 1. I matematik be-
tyder forskel nemlig minus, de to tal skal trækkes fra hinanden, det mindste
fra det største.

Ordet ”forhold” er næsten endnu mere drilsk. For nogle år siden var der
en opgave i afgangsprøvens færdighedsdel, hvor eleverne skulle vælge det tal,
der angav forholdet mellem 10 og 5. Mange elever svarede slet ikke på opga-
ven. Nogle var kreative og humoristiske og lavede deres egen svarmulighed
med ordet ”godt”. For disse børn var forhold noget med, hvordan deres foræl-
dres ægteskab var. Forhold er gode eller dårlige, og forholdet mellem 5 og 10
ser jo ud til at være meget godt, det ville nok være noget andet med forholdet
mellem 3 og 17. Men i matematik betyder forhold division, forholdet mellem 5
og 10 er 5 divideret med 10.
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Omformuler
Når alle ord er forstået, og de vigtigste ord er identificeret, skal man prøve at få
et samlet billede af tekstopgaven. Alt arbejdet med ordene kan have splittet op-
gaven op i atomer, nu skal den samles igen, så man kan begynde at finde ud af,
hvad det egentlig er, man skal udregne.

En god måde at skabe et samlet billede af tekstopgaven er at lave en mate-
matiktegning af den. I en matematiktegning er det – i modsætning til de teg-
ninger man laver i billedkunst - ligegyldigt om børnene har sløjfer i håret, eller
om der er blomster på marken. Pindemænd er helt fine. Til gengæld er antallet
af pindemænd (eller måske blomster) afgørende. Pindemænd, kasser, cirkler,
streger og pile er mange af de ingredienser, der skal til for at lave en matema-
tiktegning.

Det er også en god ide at prøve at formulere tekstopgaven med sine egne
ord. Som en elev forklarede en anden elev: ”Du skal bare give et referat, som i
dansk, bare et matematikreferat. Her er det ligegyldigt, hvad de hedder.” For
nogle børn er det meget svært at omformulere tekstopgaven, der går det meget
bedre med at tegne og forklare, hvad de har tegnet. Andre børn håndterer
sproget bedre og synes, at tegningen er svær.

Planlæg
Nu skulle dit barn (og du) gerne være kommet dertil, at tekstopgaven er godt
og grundigt forstået. Inden dit barn finder ud af, hvordan hun så vil løse den,
er det en god ide at få barnet til at gætte på en løsning. Det behøver ikke at
være et gæt så fint som ”jeg tror, det giver to trekvart kg”, men for eksempel
”jeg tror, det giver under ti kg”. Så har barnet afgjort, hvilken enhed hun regner
med, og i hvilken størrelsesorden hun forventer sit resultat.

Når man skal til at løse opgaven, handler det i de små klasser om at vælge
hvilken af de fire regningsarter, man skal have gang i og med hvilke tal. Når
barnet bliver ældre, er det ofte flere regningsarter man skal have i sving, der
skal måske først plusses, så ganges for til sidst at trække noget fra igen.

Mange tekstopgaver indeholder ikke kun tekst, men både et diagram, en
tabel og et par tegninger. Det kan være svært at finde ud af, hvordan og hvor-
når disse ting skal bruges, og der er ikke ét fast svar på det. Typisk skal man
bevæge sig rundt mellem tekst, tabel, diagram og tegning og så tilbage igen til
teksten og så videre. Det er ikke, fordi man er en dårlig opgaveløser, når man
sådan cykler rundt i det hele - sådan er matematiklæsning bare. 

Det centrale er, at man kan identificere og skelne mellem de fire regnings-
arter i en tekstmæssig udgave. Der er meget hjælp at hente i forhold til dette.
Nedenfor er der lavet en kategorisering af de fire regningsarter, hvor man ud
fra de benyttede ord får hjælp til at afgøre, hvilken regningsart der er tale om.
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Addition
Plusopgaver kan opdeles i tre typer: Forøgelse, sammenlægning og sammen-
ligning.

Forøgelse
Man har noget og får mere af samme slags. For eksempel: 
”Eva har 5 æbler, hun får 3 æbler mere. Hvor mange æbler har
Eva så?” Ord som ”mere”, ”flere”, ”længere”, ”højere”, ”ældre” osv.
optræder typisk i teksten. Der er en tidslig progression i opga-
ven, først er der en tilstand, så sker der noget, så spørges der til,
hvordan situationen er nu. 

Sammenlægning
Forskellige ting samles i et overbegreb. Man
forener flere mængder. For eksempel: ”Eva
købte 5 æbler og 3 pærer. Hvor mange stykker
frugt købte Eva i alt?” Ordet ”og” optræder ty-
pisk i disse tekster, ligesom ord som ”tilsam-
men” eller ”i alt”.

Sammenligning
Sammenligning, hvor det ene tal og forskellen er givet. For
eksempel: ”Eva har 5 æbler. Per har 3 æbler mere end Eva.
Hvor mange æbler har Per?” Ordet ”end” optræder typisk i
disse tekster, sammen med ordene ”mere”, ”flere”, ”større”
osv. Der er dog også snydere, hvor ord som ”mindre”,
”færre”, ”yngre” optræder i noget, der resulterer i et addi-
tionsstykke. For eksempel: ”Ellen tjente 250 kr. på børne-
pasning i denne måned, det er 100 kr. mindre, end hun
tjente i måneden før. Hvor meget tjente Ellen måneden
før?” 

Sammenligning genkendes ofte nemmest ved at forestille sig (eller faktisk
tegne) billedet af en situation. I et billede af en sammenligning optræder der to
portioner, og der er alt i alt mange flere genstande end i de øvrige typer, da den
ene ”portion”, den mindste af dem, der sammenlignes, optræder to gange. I
den første af ovenstående opgaver er der i billedet i alt 13 æbler: Evas 5 og Pers
5 + 3 = 8. I den anden er der i alt 600 kr. på tegningen: De 250 kr. for denne må-
ned og de 350 kr. fra sidste måned.
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Subtraktion
Minus-opgaver kan opdeles i fire typer: Reduktion, opdeling,
sammenligning og opfyldning.

Reduktion 
Reduktion af det, man har. For eksempel: ”Per har 8 æbler, men
spiser 3. Hvor mange æbler har Per så?” Ord som ”bruger”,
”fjerner”, ”mister”, ”dræber” optræder typisk i teksten. Der er en
tidslig progression i opgaven, først er der en tilstand, så sker der
noget, så spørges der til, hvordan situationen er derefter.

Opdeling
Forskellige ting fra et overbegreb fordeles i
sine underbegreber. For eksempel: ”I en kurv
var der 8 stykker frugt, både æbler og pærer. I
kurven var der 3 æbler. Hvor mange pærer var
der?” I disse tekstopgaver er der det lille ord
”og”. Også denne type er nemme at genkende
gennem en tegning. 

Sammenligning 
Sammenligning, hvor forskellen efterspørges. For eksem-
pel: ”Per har 8 æbler, og Eva har 3 æbler.  Hvor mange
færre har Eva? Hvor mange flere har Per? Hvor mange er
der til forskel?”

Sammenligning, hvor forskellen er givet. For eksempel: 
”Per har 8 æbler. Eva har 3 æbler færre end Per. Hvor
mange æbler har Eva?” 

Ord som ”færre”, ”flere”, ”mindre”, ”mere” optræ-
der typisk i disse opgaver. Ordet ”end” optræder
ofte i de tekstopgaver, hvor forskellen er givet. Det
kan forvirre mange børn, når et ord som ”flere”
optræder i en opgave, der resulterer i et subtrak-
tionsstykke. Børnene tænker umiddelbart, at
”flere” er noget med plus.
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Opfyldning
Man har noget og har et mål for, hvad man ønsker i alt. For
eksempel: ”Eva har 3 æbler. Hvor mange flere æbler skal hun
have, før hun har 8 æbler?” Denne type tekstopgaver har
ikke nogen typiske ord. Typen kan bedst genkendes ved, at
man har lyst til at tælle fremad, eller har lyst til at stille
spørgsmålet ”Hvis bare jeg vidste, hvad jeg skulle plusse
med?” 

Denne type opgaver rummer en fare. Så længe tallene er små, tæller barnet sig
frem og løser opgaverne uden problemer. Men når tallene bliver større eller
opgaverne lidt mindre banale, så kan barnet godt se, at tælleriet er for besvær-
ligt, men det ved ikke, hvad det så skal gøre. Og en lommeregner hjælper ikke,
når de ikke ved hvad de skal taste ind. I værste fald taster de det ind som et
plusstykke, fordi de synes, det lyder som sådan. I afgangsprøven i problemreg-
ning maj 2007 var der en sådan opgave:

Som en elev sagde: ”Ej, altså Pernille, jeg ved sådan set godt, hvad jeg skulle
gøre, hvis bare jeg gad. Så ville jeg bare begynde at tælle 1161, 1162, 1163 osv.
Men der er bare MEGA langt til 2007”. Børn skal på et tidspunkt, mellem ca. 2.
og 9. klasse, have lært at genkende sådanne opfyldningsopgaver som minus.

Multiplikation:
Gange-opgaver kan opdeles i tre typer: Antal ganget, mængder ganget og areal.

Antal ganget
Ligner forøgelse eller sammenlægning indenfor addition, blot med samme tal
flere gange.  For eksempel: ”Per, Eva og Åge har 5 kr. hver. Hvor meget har de
tilsammen?” Ord som ”tilsammen” og ”i alt” optræder typisk i disse opgaver.
Mange tænker ikke på disse opgaver som gange, men bruger addition til at
løse dem. Det går også fint, så længe tallene er små, men hvad nu hvis der
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havde været 127 børn, og de havde haft 361 kr.
hver? Det, der er en fin nok måde at løse proble-
met, når man går i 3. klasse, er ikke nødvendigvis
en farbar vej for de problemer, man møder i 9.
klasse.

Mængder ganget
Her taler man om mængder og ikke kun antal. Det kan være mængder angivet
med kg, liter, m osv. For eksempel: ”Et kg salt koster 5 kr. Hvor meget koster 3
kg salt?” Ord som ”pr.”, ”literpris” og ”kilopris” optræder typisk i disse tekstop-
gaver. Optræder der udelukkende hele tal, eller når bare det ene tal er helt, så
er der mange, der tænker addition og løser tekstopgaverne uden problemer.
For eksempel: ”En liter cola koster 14,50 kr., hvor meget koster 3 liter cola?”
Den opgave kan fint løses ved at tænke 14,5 + 14,5 + 14,5. Men sværere bliver
det straks, når opgaven er ”En liter cola koster 14,50 kr., hvor meget koster 1,5
liter cola?” Den kan ikke løses ved gentaget addition, her skal man kunne gen-
kende opgaven som multiplikation og løse den som 14,5 ∙ 1,5 = 21,75. Jeg har
desværre ikke en god måde at illustrere disse opgaver.

Areal
Beregne arealer eller tælle ting, der er organiseret i rækker og kolonner. For
eksempel: ”Hvor stor er en terrasse, der er 3 meter på den ene led og 5 meter
på den anden led?” Det er ofte meget nyttigt at udnytte den tætte forbindelse,
der er mellem multiplikation af to tal og det at tælle ting, der er organiseret i
rækker og kolonner. Areal er at tælle, hvor
mange ”fliser” af en bestemt størrelse, der
skal til for at dække rektanglet. Ved at
tænke på denne måde er det også til at for-
stå, at 3 ∙ 5 er det samme som 5 ∙ 3 - der er
jo lige mange fliser, uanset hvordan man
tæller dem.

I opgaver med areal vil der også ofte være situationer, hvor begge tal er 
decimaltal.

Division
Divisionsopgaver kan opdeles i to typer: Ligedeling og måling. 
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Ligedeling
Man deler ud i lige store portioner. For eksempel:
”15 kr. skal fordeles mellem 5 børn. Hvor meget får
hvert barn?” I disse tekstopgaver optræder der ty-
pisk ord som ”hver”, ”pr.”, ”dele” eller ”fordele”. Man
kan tænke meget konkret på ligedeling: Stå overfor
det antal børn, der skal deles ud til, og del ud i por-
tioner, som man kan overskue: ”2 til dig”, og ”2 til
dig” og så videre, indtil man ikke har mere at dele
ud af. 

Måling
Man måler sig frem til, hvor mange der er plads til. For eksempel: ”Hvor
mange kager kan man få for 15 kr., når hver kage koster 5 kr?” Ord som ”hver”,
”stk”, ”pr.” optræder ofte i disse tekster. At en opgave udregnes med division
opdages for eksempel ved at tegne. Hvis den naturlige tegning til opgaven er at
tegne noget, som skal deles ud eller deles op som en lang linje, der skal deles
op i stykker af en bestemt længde, ja så har man en division, hvor man jagter,
hvor mange portioner
man kan dele ud i. Som
en elev engang sagde:
”Det er, som om min
lommeregner mangler
taster. Jeg mangler den tast, der hedder: Hvad skal jeg gange med?” Når man
ender med at tænke sådan, er det en divisionsopgave, man har fat i. 

Kontrol
Når man har fundet sin regningsart(er) og udført sine udregninger, står man
med et resultat i hånden. Inden man glad og tilfreds lægger opgaven fra sig,
bør man ofre tid på at give resultatet et sidste tjek. Har man fået et resultat, der
lyder fornuftigt i forhold til ens forventninger? Har man ikke det, så kan det
være en banal slåfejl på lommeregneren. Det kan også være noget mere alvor-
ligt, så man skal til at se på opgaven igen. Eller det kan være, at man har regnet
rigtigt og bare har de forkerte forventninger.

Hvordan hjælper man?
Du kan hjælpe med arbejdet med tekstopgaver ved at:
1 Opfordre barnet til at finde matematikordene i teksten, det vil sige både fag-

lige ord, førfaglige ord, tal og enheder.
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1 Opfordre barnet til at tegne tekstopgaven. Man kan eventuelt hjælpe med at
lave en tegning og forklare, at en matematiktegning ikke er en pæn tegning
med piger, der har sløjfer i håret, men pindemænd, kasser, pile, cirkler og
streger.

1 Opfordre barnet til at omformulere teksten med sine egne ord.
1 Opfordre barnet til at gætte på, hvilken regningsart der skal bruges. 
1 Spørge om det kunne hjælpe at tænke ”Hvis bare jeg vidste, hvad der skulle

plusses med/ganges med?” Og hvis det kan hjælpe dem, så forklar dem den
korrekte regningsart.

1 Lade barnet prøve sig frem på lommeregneren, og vurdere sine gæt.
1 I opgaver med flere trin kan du løse alle de ikke-centrale skridt, så barnet

kan bevare fokus på det nye, hun er ved at lære. Hvis fokus er på gange og
division, kan du udregne de indledende plus og minusstykker.

Hvordan klarer dit barn sig?
Det er tegn på, at det går godt for dit barn, når hun:
1 Ikke starter med at sige med bedende øjne: ”Bare sig mig, hvad jeg skal gøre”.
1 Kan skelne mellem de opgaver, der enten beregnes med plus eller minus, og

de opgaver der udregnes med enten gange eller division. Hvis hun spørger
”Skal jeg gange eller dividere?” om et divisionsstykke, er det et skridt i den
rigtige retning i forhold til, hvis hun spørger ”Skal jeg plusse?” om det
samme regnestykke. 

1 Selv gætter på en løsning, inden hun går i gang med at regne.
1 Giver sig til at prøve sig frem med lommeregneren, og vurderer sine svar.

Også selvom hun gætter forkert et par gange.
1 Stopper sig selv midt i en optælling og siger: ”Er det ikke bare minus?”
1 Kan omsætte ”Hvis bare jeg vidste, hvad der skulle plusses med/ganges

med?” til henholdsvis minus og division. 
1 Ved det er minus, men ikke ved hvilket tal, der skal tastes ind først. 
1 Ved det er division, men ikke hvilket tal, der skal tastes ind først. 
1 Undrer sig, når et resultat bliver anderledes end forventet.

Der er behov for at standse op, korrigere og eventuelt gå tilbage til nogle enk-
lere opgaver, hvis barnet:
1 Bare regner på de tal de ser i opgaven. Typisk plusser dem alle.
1 Finder på egne regler for, hvad der skal ske med tallene i opgaven. For ek-

sempel mener, at når et tal er stort og det andet lille, så skal man sikkert di-
videre – specielt, hvis det går op.

1 Tror minusstykker altid er det store tal minus det lille. Det er det ofte, men
ikke altid.
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1 Tror division altid er det store tal divideret med det lille. Det er det ofte,
men ikke altid.

1 Smider resultatet væk, hvis det er et negativt tal. Det er godt at undre sig,
men skidt ikke at anerkende, at negative tal findes.

1 Smider resultatet væk, hvis det er et decimaltal under 1. Det er godt at un-
dre sig, men skidt ikke at anerkende, at tal under 1 findes.
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