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Op til 15 procent af eleverne i grundskolen har så svage 
sproglige kompetencer, at det har negative konsekvenser 
for deres udbytte af undervisningen.

Bleses, D. m. fl., (2019): Elever med svage kompetencer i sprog og læseforståelse. Forskningskortlægning af 
effektive indsatser, risikofaktorer og sammenhænge med anden læring

Klar sammenhæng mellem sprog og læringsudfordringer



Det grundlæggende problem?
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Læreren Eleven

Stoffet

Relationskompetente
Anerkendende



Hjerne og læring
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Undervisning kan ikke (alene) designes ud fra, hvad vi 
ved om, hvordan hjernen fungerer, 

men

viden om hvordan hjernen fungerer, 
kan anvendes til ’at optimere’ undervisning,

så

undervisningsformen ikke er i modstrid med de 
betingelser, vi bedst lærer under.

Christian Gerlach
Professor i kognitiv neurovidenskab

Tænkning
Verbalisering

Hukommelse
visualisering



Forudsætninger

Oplæg
Kogmunikation

Eksempler
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Diskursanalyse
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Forudsætninger
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Hvis du henter mønsterbrikkerne, der står i skabet og 
bagefter henter forlægget, der ligger på hylden, så kan du 
lægge de mønstre, vi lige har talt om.

Brikker Forlæg Skab Hylde

Kom nu ind i kampen!!!



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. 

Hvornår ved vi noget?
 Jeg har ikke et ”klart billede” af hvad du taler om
 Det står lidt tåget for mig
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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

Mønsterbrikker forlæg    skab hylde



Om multimedielæring

DMN, 2019 9

Mayer (2009) 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 
1. Allan Baddeleys model af arbejdende hukommelse, og 
2. Allan Paivios teori om dobbelt kodning .

Mayer, R.E. (2009). Multimedia learning, Second Edition. Cambridge University Press.



Kvadrat

Parvist parallelle

Fire kanter

Lige lange

Vinkler 900

En måleenhed

Firkant

Regulær firkant

EgenskabNavn
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Se her – dette er en firkant fordi den har 
fire kanter – derfor hedder det en firkant. 
Kanterne er lige lange. Det er en speciel 

firkant, der hedder et kvadrat

Verbalt sprog Nonverbalt sprog

Hvornår har man forstået noget?
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Ord
tekst

Billeder
Konkreter

Digitale teknologier

To kanaler



Meningsfuld læring
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Meningsfuld læring i ord og billeder sker, når eleven engagerer sig i seks kognitive 
processer. 

Udvælger;
1. relevante ord, der skal bearbejdes i den verbalt arbejdende hukommelse
2. relevante billeder, der skal bearbejdes i den nonverbalt arbejdende hukommelse

Organiserer;
3. de valgte ord i en verbal repræsentation 
4. de valgte billeder til en nonverbal repræsentation

Integrerer;
5. de verbale og nonverbale repræsentationer i en mental model
6. den mentale model med eksisterende viden fra langtidshukommelsen
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Ord

Billeder

Øre

Øjne

LangtidshukommelseArbejdende hukommelseOpmærksomhed

Multimedie
præsentation

Mental modelPerception

Ord

Billeder

Verbal
udtryk

Billed
udtryk

Integrerer

Retrieval

Eksiste
re

n
d

e
vid

e
nAktiv berabejdning

Kodning

Udvælger Organiserer

Faglige
pointer

Udvælger Organiserer

Regulær
firkant

Regulær
firkant

Regulær
firkant

K
vad

rat

En regulær firkant er det
samme som et kvadrat

Disse fliser er regulære firkanter, 
fordi alle hjørner er retvinklede og 
alle kanter er lige lange.

Bearbejdning

Integrerer



Sprog og tankegange
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Hvordan ser en firkant ud?

Findes der mon forskellige firkanter?

Hvordan kan man vide, at det (ikke) er en femkant?

Hvordan kan man vide hvad en figur hedder?
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Eleverne lærer bedre Praktiske konsekvenser

fra ord og billeder - end fra ord alene Skrevne tekster eller mundtlige forklaringer skal 

kobles til visuelle billeder eller konkreter.

når ord og billeder præsenteres i tæt tilknytning til 
hinanden

Tekst og billeder, skal være tæt på eller indlejret i 

billederne.

Placeres teksten i billedet er den mere effektiv.

når ord og billeder præsenteres samtidig Tekst og billeder bør præsenteres samtidigt. 

når uvedkommende ord, billeder og lyde er 
udelukket.

De faglige pointer skal være klare og tydelige. 

Overflødige oplysninger hindrer elevernes læring.

fra ord og billeder end fra billeder alene Oplæg der indeholder både ord og billeder 

understøttes bedst mundtligt, snarere end med 

skrevet tekst,  der ledsages af billeder.

når de er aktive i læreproces og præsentation. eleverne skal være sprogligt aktive før, under og efter 

læreprocessen.
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Diskursanalyse
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Diskurs er et begreb, der betegner den måde, vi taler om og forstår verden på. 

Det vil sige, at vores verdensforståelse er opbygget af sprog og ’fortællinger’, og 
derfor er vores verdensforståelse konstrueret ved diskurser - konstrueret af sprog. 

Diskurser, der er konstrueret igennem en social interaktion; igennem samtaler, 
diskussioner, tv-udsendelse, youtubeklip og avisartikler.

Diskursanalysen skal afdække en teksts diskurs - den måde en tekst omtaler, 
italesætter og forstår et begreb eller et fænomen på.

Diskurs - analyse



Kogmunikation om elevers tænkning
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Denne model er et forsøg på at udtrykke en forståelsesramme, der gør det 
muligt at indfange elevers tænkning, når de anvender geometriske ord og 
begreber (diskurs).

Modellen er inspireret af Sfard (2008). Sfard anvender udtrykket diskurs som 
en særlig form for kommunikation. Sfard anvender diskurs om 
elevhandlinger, hvor sproget anvendes. 



Kognition
(tænkning)

Kommunikation
(samtale)

Spørgsmål der 
understøtter 

Kogmunikation

Opgaver der 
understøtter 

Kogmunikation

Kogmunikation med og om matematik

Kommunikation kan forstås som 
en fælles skabelse af mening, 
hvor begge parter byder ind og 
har betydning for den fælles 
dialog.

På hvor mange måder kan 
man få 12?

Prøv at forklare, hvorfor du tror 
det?
Hvordan er du kommet til det 
resultat?
Overbevis resten af os om at det 
stemmer?

Tænkning kan forstås som 
en mental handling, altså 

en aktiv proces, der er tæt 
knyttet til sprog.

Tænkningens forløb i sproget

Den matematiske diskurs

Kogmunikation
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Beskrivelsesmodellen er inspireret af Sfard (2008). 

Sfards (2008) anvender udtrykket diskurs som en særlig form for kommunikation. Sfard

anvender diskurs som elev handlinger, hvor sproget anvendes. 

Sfard skelner mellem sprog og diskurs. Sprog forstås som et værktøj, mens diskurs er en 

aktivitet, hvor værktøjet anvendes.

Sfard foreslår fire karakteristika ved matematisk diskurs: 

1. Aktiviteter (visuelle og konkrete mediatorer), 

2. ordbrug

3. narrativer 

4. Rutiner (strategier).

Kogmunikation
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Aktiviteter er de visuelle og konkrete mediatorer sproget kommer til udtryk 

igennem. 

Aktiviteterne fungerer som mediatorer hvorigennem eleverne viser deres 

kompetencer, forståelser og færdigheder. 

I den geometriske diskurs indbefatter visuelle kendetegn blandt andet form, 

orientering og størrelse.

Aktiviteter/ mediatorer
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Fagord er ord eleverne anvender i faglige sammenhænge, forstået som 

geometriske ord og begreber samt deres anvendelse. I en geometrisk diskurs, der fx 

omhandler firesidede plane figurer og deres egenskaber, fokuseres fx på elevernes 

brug af ord som kvadrat rektangel, rombe, firkant, vinkler, sider og diagonaler for at 

undersøge, hvordan ordenes betydninger kommunikeres og anvendes i 

samarbejdet mellem eleverne. 

Fx, når to elever samtaler om en                 kan den ene elev argumentere for at det 

er en firkant, mens den anden fx mener, at det er en ruder.

Fagord
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Narrativer er de sproglige sammenhænge fagordene indgår i. Der er tale om et sæt 

udtalelser, der er talt eller skrevet, beskriver geometriske figurer, sammenhænge 

mellem figurer eller af processer med eller af figurer, I forbindelse med geometri er 

godkendte fortællinger tydelige matematiske definitioner, aksiomer, propositioner og 

sætninger. 

Fx er udsagnet 

”Det er et parallelogram et firkant fordi figuren med parvist parallelle sider" 

et godkendt narrativ af et parallelogram, der definerer, hvad et parallelogram er 

matematisk. 

Narrativer
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Strategier er de rutiner eleverne anvender i det faglige arbejde. 

• Strategier er veldefinerede gentagne mønstre eller mangel på samme, der er 
karakteristiske for den matematiske diskurs. 

• Strategier kan observeres gennem samtaler og analyseres i forhold til hvordan 
eleverne beskriver og argumenterer for egenskaber ved geometriske figurer. 

Fx kan en elevs strategi være at tælle kanter på en figur, for at afgøre om der er 
tale om en trekant eller en firkant.

Rutiner



DMN, 2019 25

Beskriv de to figurer
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Eksempler



Om tænkningens forløb i sproget

”Når man folder  i spejlingsaksen dækker figurerne hinanden”
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1. Aktiviteter (visuelle 

og konkrete 

mediatorer), 

2. ordbrug

3. narrativer 

4. Rutiner (strategier).
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Diskurs Fagord

De ord eleverne anvender 

i faglige sammenhænge 

Narrativer

De talte eller skrevne 

sætninger fagordene 

anvendes i 

Strategier

De rutiner eleverne 

anvender i det faglige 

arbejde

Beskrivelse

Aktivitet (Visuel/konkret mediering)
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Beskriv hvordan I tegner vil tegne/konstruere denne figur.

Det skal være muligt for andre at tegne figuren ud fra jeres anvisning
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Allerførst lavede vi en cirkel med en diameter på 12 cm. Ud fra midten prøvede vi os 

frem til det ene punkt. Da vi havde fundet dette, målte vi os frem til det andet. 

Punktet lå 1,5 cm. Ned og 2,5 cm. Ud fra midten.

Ud fra de to punkter lavede vi to cirkler med en diameter på 1 cm, hvor midten altså 

var de to punkter.

Først tog en passer og målte 5 cm. Så tog vi halvdelen og placerede den, så den 

ene ende rørte stregen. Så drejede vi 180 grader, så den anden ende rørte midten 

af rundkredsen. Så drejer du 180 grader på den anden side, så de rører hinanden 

med spidserne. Når du har gjort det, har du tegnet.

Man laver en cirkel med en radius på 3 cm. Så laver man en halv cirkel, halvt så stor 

mellem midten og yderkanten. Det gør du også på den anden side, så det danner et 

S. Så laver du to små øjne mellem yderkanten og midten, der hvor man satte 

passeren før. Så farvelægger man den ene halvdel og det andet øje.

Først laver vi en cirkel med en radius på 4 cm. Derefter finder vi midten mellem 

centrum og periferien, og så laver vi en halv cirkel. Så spejlvender vi halvcirklen, og 

laver en lille cirkel i halvcirklernes centrum. Den lyse halvdel er det mandlige. Den 

mørke r kvinders halvdel – I ved, kvinder ser mørkt på livet.
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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

Beskrivelse

Man laver en cirkel 

med en radius på 3 

cm. Så laver man en 

halv cirkel, halvt så 

stor mellem midten 

og yderkanten. Det 

gør du også på den 

anden side, så det 

danner et S. Så 

laver du to små 

øjne mellem 

yderkanten og 

midten, der hvor 

man satte passeren 

før. Så farvelægger 

man den ene 

halvdel og det 

andet øje.

cirkel 

Radius

Halv cirkel

yderkanten og midten

periferien og centrum

Man laver en cirkel 

med en radius på 3 cm

Anvender faglige 

begreber til at 

konstruere cirklen, 

ved hjælp af en passer.

Overvejende er der 

tale om 

hverdagsbeskrivelser 

der er uklare.

Aktivitet (Visuel/konkret mediering)
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Diskurs Fagord

De ord eleverne anvender 

i faglige sammenhænge 

Narrativer

De talte eller skrevne 

sætninger fagordene 

anvendes i 

Strategier

De rutiner eleverne 

anvender i det faglige 

arbejde

Beskrivelse

Først laver vi en 

cirkel med en 

radius på 4 cm. 

Derefter finder vi 

midten mellem 

centrum og 

periferien, og så 

laver vi en halv 

cirkel. Så 

spejlvender vi 

halvcirklen, og laver 

en lille cirkel i 

halvcirklernes 

centrum. Den lyse 

halvdel er det 

mandlige. Den 

mørke r kvinders 

halvdel – I ved, 

kvinder ser mørkt 

på livet.

Cirkel

Radius

Midten

Periferien

Halv cirkel

Centrum

Halvcirkler

Spejlvender

Halvcirkler

Først laver vi en cirkel med en 

radius på 4 cm

Derefter finder vi midten 

mellem centrum og periferien

Så laver vi en halv cirkel

Så spejlvender vi halvcirklen

og laver en lille cirkel i 

halvcirklernes centrum. 

Eleverne anvender i Høj grad

en matematisk diskurs i 

deres konstruktion

Aktivitet (Visuel/konkret mediering)
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Progression



Eleven genkender figurerne visuelt og som en helhed. Figurens udseende er 
det der definerer figuren. En eleven definere fx et kvadrat ved at fortælle 

”Et kvadrat er et kvadrat fordi den ligner et kvadrat”

Elever, der arbejder på dette trin, tager derfor udgangspunkt i deres egen 
intuitive forståelse. 

Trin 1- intuitv
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Eleven arbejder på dette trin med egenskaberne ved en figur. 
Eleven kan ud fra figurens egenskaber beskrive et kvadrat som havende fire sider, 
hvor de modstående sider er parallelle og lige lange, samt at alle vinklerne er rette. 
Dette giver eleverne nye muligheder, når de grupperer og klassificerer geometriske 
figurer.

Ifølge van Hiele mestrer eleverne endnu ikke at generalisere figurernes egenskaber , 
fx at alle kvadrater er rektangler, fordi at kvadratet har alle rektanglets egenskaber

Trin 2- Analyserer
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På dette trin skal eleverne reflektere over relationer mellem klasser af figurer. 
Der er fokus på hvis-så- ræsonnementer. 

Et ræsonnement kan fx se således ud: 

”Hvis en firkant har fire lige lange sider og mindst en ret vinkel, så er det et 
kvadrat” 

”Hvis et kvadrat har ovenstående egenskaber, så er det også et rektangel. Fordi 
…”

Eleven kan på dette trin følge et logisk deduktivt ræsonnement.

Trin 3- Generaliserer

DMN, 2019 38



Progression
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Van Hiele niveau Eleven arbejder:

1
Intuitivt

Genkender figurer ud fra den umiddelbare fremtrædelsesform.

2
Analyserende

Beskriver figurer på baggrund af dens egenskaber.

3
Generaliserende

Danner overbegreber for figurer ud fra deres egenskaber.
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Bla, bla …Snak, snak …

Opsamling

Muligheder?
Begrænsninger?



Tak for i dag
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Vi må lære at vurdere det,
vi værdsætter

I stedet for blot at værdsætte det,
vi let kan måle!

(Education Counts, report to US Congress)


