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”Vil du hente spanden, og bagefter hente træriven med ståltænder og sætte dem i 
trillebøren”

Nogle mennesker synes, at det er let, andre forsøger at udføre 
instruktionerne, men mister overblikket undervejs.

Mennesker der er sprogligt udfordrede, kan se ud som om, de ikke er opmærksomme.

Matematik i Marts, MWA,  201802-04-2018

Kom nu ind i kampen!!!
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Den lille tanke 

Hvis eleverne ikke er sprogligt aktive, 
lærer de ikke
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Oplæg
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Dobbelt kodning

Arbejdshukommelse

Tænkning forløber i sproget

Multimedielæring
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Hvad skal jeg  have med hjem 
(need to know)

Refleksioner over muligheder

Hvad skal jeg have ud af dette oplæg?

Forslag til interventioner
Vigtige pointer 

02-04-2018 Matematik i Marts, MWA,  2018
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Om at være parat 
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- og bla, bla, snak, snak ...

Matematik i Marts, MWA,  201802-04-2018
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AH LTH

De har ikke glemt!
De har aldrig husket!

02-04-2018
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Strukturen i lektionen

Før 
• Hvilket emne skal vi arbejde med
• Faglige pointer

Under
• Aktiviteter (ord, billeder)
• kompetencer
• arbejdsmåder

Efter 
• Skriv to vigtige pointer 

02-04-2018

Efter A. Mogensen
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- og hvordan kan det så foregå?
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I ord og billeder
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Det siges ofte, at tænkning består af meget andet end blot billeder, at den også består af ord 

og ikke-billedlige abstrakte tegn. Ingen vil naturligvis benægte, at tænkning omfatter ord og 

arbitrære tegn. 

Men denne påstand overser den kendsgerning, at både ord og arbitrære tegn bygger på 

topografisk organiserede repræsentationer og kan blive til billeder. 

De fleste af de ord, vi anvender i vores indre tale, før vi taler eller skriver en sætning, 

eksisterer som auditive eller visuelle billeder i vores bevidsthed. Hvis de ikke blev til om 

end aldrig så flygtige billeder, ville de ikke være noget vi kunne vide.

Antonio F. Damasio, Descartes’ fejltagelse, 2001
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Regulær
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Funktion
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Begreber er mere end ord

Begreber er det sproglige udtryk for en tanke,
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Begreb i hverdagssproget der ofte henviser til et 
ord eller en betegnelse.

Derfor kan man forstå begreber som tænkningens grundelementer. 

Hvorfor begrebsdannelsen er det tankemæssige miljø, hvor man beskæftiger sig 
med at forstå.

I modsætning til
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Multimedielæring
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- har primært fokus på sammenhængen mellem billeder og ord, idet en række 
forskningsresultater viser, at medier, der støtter op om verbal og nonverbal 
informationsbearbejdning, er effektive til at frigøre kognitive resurser til læring. 

Generelt bygger teorier om multimedielæring på 

• A. Paivios teori om dobbelt kodning .

• A. Baddeleys model af arbejdshukommelse. 

02-04-2018
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Dobbelt kodning
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Ord
tekst

Billeder
Film

Allan Paivio
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Kvadrat

Referentiel

forbindelse

Parvist parallelle

Fire kanter

Lige lange

Vinkler 900

Se her – denne firkant har fire lige lange 
sider, og de er parallelle. Vinklerne er 90 

grader. Det hedder et kvadrat

Referentiel

forbindelse

Referentielle forbindelser mellem ord og billeder

1702-04-2018
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Arbejdende hukommelse
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AH er en begrænset kapacitet i menneskers hukommelse, der 
kombinerer midlertidig lagring og manipulation af information i 
forbindelse med kognition. 

AH er det system i hjernen, der lærer. 

Det tager sig af komplekse opgaver som ræsonnement, 
forståelse, begrebslæring og abstrakt tænkning

Matematik i Marts, MWA,  2018 19

A. Baddeley og G. J. Hitch:

02-04-2018

The biological origin of a learning disorder is likely an interaction of genetic and 

environmental factors, which affect the brain’s ability to perceive or process 

verbal or nonverbal information efficiently and accurately.
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Ord                                            Episodisk                                          Billeder    

Fonologisk
sløjfe

Episodisk
buffer

Visuelt/Rumligt/Taktilt

tegnebræt

Central
eksekutiv
funktion

Opmærksomhed OpmærksomhedOpmærksomhed

Baddely , Hitch, 2006

LTH

KTH

Arbejdende hukommelse

Kodning RetrievalKodning Retrieval Kodning Retrieval

02-04-2018
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Fonologisk
lager

Artikulatorisk
proces
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The visuo-spatial sketch pad (inner eye) deals with visual and spatial 
information. Visual information refers to what things look like. It is likely that 
the visuo-spatial sketch pad plays an important role in helping us keep track of 
where we are in relation to other objects as we move through our 
environment (Baddeley, 1997). 

Hvor mange vinduer er der i din lejlighed?

02-04-2018
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Visuospatialt
tegnebræt

Eksekutiv 
komponent

Episodisk
buffer

LTH

lager

Vi mødes ved 
Rundetårn 

klokken fjorten.

R
u

n
d

e tå
rn

Turen skal planlægges. Hvad er 
klokken? Hvordan kommer jeg 

derned? Hvor lang tid tager 
turen? Hvornår skal jeg af 
sted? Har jeg penge på mit 

rejsekort? Hvordan er vejret? 
Komme ud af døren til tiden! 

Møde op.

Runde tårnRundetårn

Fonologisk
sløjfe

Matematik i Marts, MWA,  2018 2302-04-2018
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Ord

Billeder

Øre
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Multimedielæring (CTML)

IndreYdre

Lyd

Mental
rep.

Verbal
udtryk

Billed
udtryk

In
te

gre
re

Organisere

Organisere
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R. E. Mayer 

Aktiv bearbejdning

Kodning

Retrieval
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One influential evidence-based account of multimedia benefits is suggested by Mayer’s
Cognitive Theory of Multimedia Learning. 

• Multimedia presentations are especially effective for learning because they involve 
both spatial and verbal working memory.

• individuals need not focus all of their processing on a single format. 
• Partitioning working memory across multiple presentation formats appears to increase 

flexibility of a learner’s experience. 
• Multimediea learning are  particularly effective at freeing up cognitive resources for 

deeper information processing 
• There is evidence that such multimedia learning aligns directly with deeper processing 

in a fairly intuitive way Integrating spatial and verbal information is in and of itself a 
form of deeper processing.

• Because descriptions (text or narration) and depictions (images or animation) are 
processed by separate memory subsystems), individuals can (and sometimes must) 
actively process and integrate such information. 

02-04-2018
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CTML Praktiske konsekvenser

eleverne lærer bedre fra ord og billeder end fra ord 
alene.

Instruktioner, forklaringer, Animationer, diasshows, bør 

involvere både skriftlige/mundtlige tekster og billeder. 

Skrevne tekster eller mundtlige beskeder skal kobles til 

visuelle billeder.

eleverne lærer bedre, når ord og billeder 
præsenteres i tæt tilknytning til hinanden, snarere 
end langt væk fra hinanden.

Ved fremlæggelser, skal tekst/ord være tæt på eller indlejret 

i billederne.

Placeres teksten i billedet er den mere effektiv.

eleverne lærer bedre, når ord og billeder 
præsenteres samtidig fremfor successivt.

Ved fremlæggelser af tekster og billeder, skal tekst og 

billeder præsenteres samtidigt. 

eleverne lærer bedre, når uvedkommende ord, 
billeder og lyde er udelukket.

Præsentationer bør være klare og kortfattede. 

Præsentationer, der indeholder uvedkommende oplysninger 

hindrer elevernes læring.

eleverne lærer bedre fra ord og billeder end fra 
billeder alene

Præsentationer, der involverer både ord og billeder skal 

introduceres ved hjælp af verbale beskrivelser, snarere end 

skrevet tekst,  dertil  ledsager billederne.

eleverne lærer bedre fra billeder ledsaget af 
forklaring end fra billede fulgt op af tekst og tale.

Præsentationer, der involverer både ord og billeder skal 

præsenteres som  tekst enten i skriftlig form, eller i auditiv 

form, men ikke i begge samtidig.

eleverne lærer bedre, når de er aktive i læreproces 
og præsentation.

eleverne skal være sprogligt aktive under læreprocessen.
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Tænkningen forløber i sproget
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VERBAL 
BEARBEJDNING

VISUEL 
OG 

RUMLIG
BEARBEJDNING

LTH

TRÆNING

EKSEKUTIV FUNKTION
KOORDINERER
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g

R
etrieval
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Jeg lærte,

at når man folder figuren i spejlingsaksen og de dækker hinanden, er det en spejling.

Men jeg lærte også,

at når de ikke dækker hinanden, så er det ikke en spejling

Hvad kan det mon så være?
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Subtraktion
Minus

Tegning

Regnestykke

Hvordan
(Proces)

Hvad
(Indhold)

Man ser hvor 
mange man har, 

så tager man 
nogen væk, og 

så ser man, 
hvor mange der 

er tilbage. 

Vi havde 14 
stokke, så solgte 
vi 7, så nu  har vi  

7 tilbage.

14 – 7 = 7

Matematik i Marts, MWA,  2018 31

Viden Færdigheder

Vi har fjorten, så tager vi syv væk, og så er der syv tilbage

02-04-2018



Højreklik uden for dit slide 

Vælg et passende layout fra 

Den matematiske diskurs
A. Sfard, P. van Hiele
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Sfard (2008) anvender diskursbegrebet som elevhandlinger, hvor sproget 
anvendes.

Sfard foreslår fire karakteristika ved den geometriske diskurs: 
Aktiviteter, ordbrug, narrativer og rutiner.
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Michael & Ole
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Diskurs Fagord

De ord eleverne anvender 

i faglige sammenhænge 

Narrativer

De talte eller skrevne 

sætninger fagordene 

anvendes i 

Rutiner

De strategier eleverne 

anvender i det faglige 

arbejde

Aktivitet (Visuel/konkret mediering)

Beskrivelse

02-04-2018
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At være to-sproget
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Dualt tosproget kodningssystem

To separate verbale sprogsystemer, et for hvert af 

sprogene

Et nonverbalt forestillingssystem, uafhængigt af de to 

verbale sprogsystemer

Dette nonverbale forestillingssystem fungerer som et fælles 

begrebssystem for de to verbale sprog

I Engen og Kulbrandstad, 2002

3602-04-2018
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Cummins

02-04-2018
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trekant üçgen

Isbjergs metaforen
Cummins

triangle
Dreieck

02-04-2018
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Schweitzer-ost metaforen
Øzerk, 2005

39

trekant üçgen

02-04-2018
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Eksempler på  understøttende strategier
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1. Anvend konkreter, billeder og illustrationer i forklaringer og 
instruktioner

2. Anvend vægge m.m. til at understøtte undervisningen
3. Anvend sprogunderstøttende metoder (fx makkerpar, skærmarbejde)
4. Overvej kompleksiteten abstraktionsniveauet i instruktioner og 

forklaringer
5. Anvend åbne spørgsmål
6. Vent på elevens svar
7. Fortolk og udvid, hvad eleven siger
8. Hjælp eleven med at sætte ord på
9. Forklar ord, eleven ikke kender i forvejen
10. Relater til noget, eleven kender



Højreklik uden for dit slide 

Vælg et passende layout fra 

41

Dødekæder?

Dodekaeder

Et regulært dodekaeder (tolv flader) er et platonisk legeme som består af tolv regulære 

femkanter.

Et regulært 

dodekaeder (tolv 

flader) er et platonisk 

legeme som består af 

tolv regulære 

femkanter.

Matematik i Marts, MWA,  201802-04-2018
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Temaer i planlægningsfasen

• Udvælge relevante billeder/illustrationer til understøttelse af faglige 
pointer.

• Udvælge relevante nøgleord  der repræsenterer de faglige pointer .

• Overvejelser over hvordan de faglige pointer/nøgleord skal præsenteres for 
eleverne.

• Overvejelser over hvordan eleverne aktivt inddrages i læreproces og 
præsentation.

02-04-2018
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Er vi på sporet?
Hvilke muligheder ser vi i det, der er præsenteret indtil nu?
Hvordan kan dette omsættes til praksis?

Refleksionstid

Et regulært dodekaeder
(tolv flader) er et platonisk 
legeme som består af tolv 
regulære femkanter.
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Observationspunkter
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Tegn på godt fungerende AH Kommentarer

Er parat (opmærksom på hvad der skal foregå)

er sprogligt aktiv

stiller spørgsmål
• til afklaring indholdet i opgaven

kommer af sig selv i gang med arbejdet

er fokuseret på arbejdet

arbejder målrettet

er fleksibel i sine valg af strategier og arbejdsmåder

afslutter arbejdet

kommer af sig selv videre med næste opgave

4502-04-2018
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Opsamling
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Tak for nu


