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Hvordan kom du hertil i 
dag?



Dagsorden

Med afsæt i fagene dansk og matematik vil vi 
kigge på: 

• arbejdshukommelse
• tekster og opgavers tilgængelighed 
• struktur og stilladsering 
PAUSE
• den skriftsproglige dimension 
• mundtlighed og ordforråd
• visualisering og modellering 



Arbejdshukommelsen

Der er kun plads til 
en vis mængde…
”Jeg tror, det er fordi, så har man så 
meget i hovedet. Man ved faktisk godt, 
hvad man vil sige, men når man skal 
begynde med at skrive det ned, så 
tænker man: ”Okay, hvordan er det nu, 
man staver til det” også glemmer man 
faktisk det, som man gerne vil sige… det 
bare alt for meget, så kan man ikke 
huske det.” 

KK - Elev 2018-2020



Afledte vanskeligheder
Talesprog

- Ordmobilisering
- Ordtilegnelse
- Fremmedsprog

Skriftsprog
- Præcision og hastighed i læsning og 

stavning
- læse- og teksterfaring
- vækst i ordforråd
- selvbillede
- overblik
- motivation
- mestringsforventning



Gode rammer for indlæring

- TID
- DIGITALT 
- GENTAGELSE
- ORDBLINDEFÆLLESSKAB
- VISUELT
- VIRKELIGHEDSNÆRT



Tekster og opgavers tilgængelighed



Teksternes tilgængelighed - pdf filer - OCR behandlet. Alt ligger i et fælles drev.

Opgaverne er i skabeloner - brudt op, så de tages i små bidder frem for en stor mundfuld.



https://docs.google.com/file/d/1FSTQsEc7Y_R8F_A07QFex8U1NfCwW4rM/preview


Den skriftsproglige dimension





- Skriveskabeloner til opgaver
- Direkte adgang til drev fra mobil

- Diktering af de svære ord
- Fuld diktering

- Appwriter/CD-ord/Intowords
- “Ordblindsk”



Åsa Wengelin



Skriveøvelse - 4 min pr del
1. Skriv slutningen på kortfilmen “ansvar” uden 

hjælpemidler

2. Med CD-ORD/IntoWords/AppWriter med 

ordforslag slået til

3. Med TTT (tale-til-tekst)

4. Både TTT (tale-til-tekst) og CD-ORD/IntoWords/ 

AppWriter i retteprocessen







Mundtlighed og ordforråd







- Gentagelser
- genreblomsten

- NOTA - frilæsning



Don’t tell it, show it
“Stanken var forfærdelig. Det blålige lys, 
som skulle forhindre narkomaner i at 
finde deres blodårer, gjorde sit bedste for 
at skjule uhumskheder, men det lykkedes 
ikke særligt godt”



Ordforråd Matematik
Dobbeltbetydninger: Ret, Formel, Division, Forhold, Kort, Produkt

Fagord: Vinkelhalveringslinje, median, midtnormal, hypotenuse, kateter

Bydeform: Vis, aflæs, tegn, undersøg, forklar, lav, argumentér

Nominalisering: Gøre verbum til subjektiv fx ”at flytte noget parallelt” bliver til ”parallelforskydning” – 
sproget bliver mere abstrakt. 



Vi skal have kroge at hænge vores viden på

Hvad vejer ...?
Hvor lang er ...?
Hvad er arealet ...?
Hvad er rumfanget ...? 



Klassens Geometri-fagord



Informationskløftopgaver
Her kan I finde lignende opgaver 
til udprint:

http://www.hanneduebak.dk/4391

10173

 

http://www.hanneduebak.dk/439110173
http://www.hanneduebak.dk/439110173




Struktur og stilladsering



Hvor er vi på vej hen og hvorfor?





Hvordan gribes en matematikopgave an?



Talforståelse - Talhuset



Huskelabels til computeren





Startsætninger







Visualisering og modellering



Sproget
Hvert et ord i et digt er vigtigt og nøje udvalgt af forfatteren. I digte eksperimenteres 

der med sproget, f.eks. ved at forfatteren danner nye ord, gentager ord, bruger 

modsætninger eller bevidst undlader at bruge tegnsætning. 

Et digt er ofte fyldt med billedsprog, som skal være med til at underbygge og forstærke 

digtets stemning. 



Billedsprog - 3  SLAGS METAFOR

Mit hjerte gik itu”



http://www.youtube.com/watch?v=Zv4w2u7jhW0


Billedsprog - SAMMENLIGNING
Sammenligning:

Hun er smuk som en rose

Tågen lå som et tungt tæppe over byen.



Billedsprog: BESJÆLING
Besjæling: 

Træets grene bankede på ruden

En talende eller dansende blomst



Billedsprog - PERSONIFICERING
Personificering:

 

Manden med leen = døden



Brug af skærmoptagelser - flipped learning

- Instruktioner og modellering

 - Tilbagemelding

 - Elevforklaringer (fagtermer og overvejelser over sproget)



Instruktion og modellering
Linære funktioner

https://drive.google.com/file/d/1y1peNfalkPf15q_LXIGMT_akFx4bRMv3/view?usp=sharing


Tilbagemelding
Maj 2017 - AS tilbagemelding

https://drive.google.com/file/d/1NbUT2gfECLesMEFqY6Cgdbsw0rKxqwSd/view?usp=sharing


Elevproduktioner

Geometri - Flag

https://drive.google.com/file/d/1K5kxfpVYfqieu-wZ5q-u9ym6lBgrfow3/view





