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Kort om projekt Mod på Mat

• Projektet undersøger læringsvanskeligheder og udvikler nye materialer til 
undervisning i matematik og for flygtningebørn – flersprogede elever 

• Centralt i projektet står ideen om matematik som mediator. Matematikken 
skal fungere som en brobygger mellem børnenes oprindelige sprog og kultur 
og det nye sprog og den nye skolekultur i Danmark.

• Nyankomne flygtningebørn og unge står med flere udfordringer i forhold til 
læring. De skal lære et nyt sprog og skolens specialiserede sprog på samme 
tid, de skal lære en ny skolekultur at kende og flere kæmper desuden med 
bl.a. PTSD, søvnløshed og koncentrationsbesvær.

• Den internationale forskning inden for det voksende område ”Refugee
Education” peger på et behov for en flerfaglig tilgang til undervisningen af 
denne elevgruppe (f.eks. de Wal Pastoor 2017 og Xenofontos 2015). Men 
hvordan?



Et flerfagligt projekt skabt i samarbejde med lærere, 
elever, forældre og studerende…

Projektdeltagere:

• 6 undervisere fra matematik, DSA og KLM 

• Studentermedhjælpere, nogle enkelte som fastansatte 

• 7 skoler fordelt på Sjælland, Jylland og Bornholm – samarbejde med 
skolernes lærere, elever og forældre

Projektets 2 spor: Forskning og Udvikling

Kvalitative empiriske undersøgelsesmetoder: interviews, 
klasserumsobservationer, videooptagelser og løbende deltagelse i lektiecafeen 
på en udvalgt skole

Delvist kvantitative undersøgelsesmetoder: præ- og posttest i matematik og 
trivsel/didaktik/medborgerskab af op ca. 200 elever fordelt på 7 skoler



Brugen af en mediator

Den britisk-indiske forsker Manjula Datta skriver:

"Desuden viser min forskning, at tosprogede har brug for flere 
strategier, der styrker deres evne til at trække på kognitive og 
sproglige ressourcer fra eget modersmål og egen kultur, og aktivere 
det, de har lært tidligere (Cummins, 1996) for at skabe mening på et 
personligt plan. De har brug for en "mediator" for at aktivere 
mening i deres bevidsthed. Billeder såvel som ord kan bære 
konnotationer, associationer og kulturel betydning." (Datta 2000: 
143).



”Alle ligner en fest i Danmark…”

• Videoklip



Matematiksprog



Sprog og læring i 
Mod på Mat
Sprog som funktionelt (interaktionelt)

Sprog som identitetsskabende 

ressource

Samtalen som central

Sprog og bevidsthed



Hvad er en tekst?

• Lingvistisk skelnes ikke mellem talt og skrevet tekst

• I stedet arbejder man med et kontinuum gående fra talt til 
skrevet sprog

Talt sprog                                                                                                     Skrevet sprog



Hverdagssprog og fagsprog



Gibbons magneteksempel: Hverdagssprog og fagsprog
Hvad laver eleverne i fysik-undervisningen i de 4 situationer?

• Tekst 1: Se, det får dem til at bevæge sig. De her blev ikke siddende.

• Tekst 2: Vi fandt ud af, at nålene blev på magneten.

• Tekst 3: Vores eksperiment viste, at magneter tiltrækker nogle

• metaller.

• Tekst 4: Magnetisk tiltrækning findes kun mellem jernmetaller.

Det generelle begreb om kontekstuel afhængighed

Sprogbrugssituationer på det sproglige kontinuum mellem det talesprogsnære og det skriftsprogsnære sprog.

Feltet er det samme, men relationen bliver mere upersonlig, og måden mere skriftsprogspræget.



Mikrostilladsering
• Mikrointeraktioner udgør den mest direkte, afgørende faktor i 

henhold til en elevs faglige succes eller fiasko
• Cummins 2000

• Det er grundlæggende i samtalen mellem lærer og elev, at 
uddannelse lykkes eller mislykkes

• Derek Edwards og Neil Mercer 1987

• På den ene side er der en tæt forbindelse mellem sprog og 
tænkning, på den anden side er sproget en skabende kraft i 
forholdet til andre mennesker

• Olga Dysthe 1975



Læring gennem samtale

• Alle lærere er sproglærere

• Gennem samtale konstrueres viden, og 
gennem samtale gøres denne viden til vores 
egen

• Gennem samtale skabes forholdet mellem 
lærer og elev og mellem eleverne

• At lære sprog sker ikke bare ved magisk 
osmose, det sker som et resultat af samtale 
mellem mennesker

• Gibbons 2009



Tekstaktiviteter er sociale processer
Faktatekster
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tekstaktiviteter

Fortællende

forklarende

instruerende

beskrivende

Multimodalitet



Det underforståede i matematisk instruktion

• Beregn arealet af et kvadrat, hvor siden er 4 m

• Find omkredsen af en cirkel, hvor radius er 5 cm

• Omregn 30 mm til cm

• Udregn 6x+2, når x = 4

• Find ud af, hvad x er, når 12 + x = 20

• Skriv hvor stort et område hver figur udgør

• Undersøg

• Bevis

• Udled



Kontekstens betydning

• Vis ved hjælp af oplysningerne i tabellen, 

at Mariagerfjord Kommune har et større areal 

end Morsø Kommunen 

(Indbyggere/Indbyggere pr. km2= Areal) Ud fra tabellen ved jeg hvor mange 

indbyggere der er i kommunen, og antal indbyggere pr. km2 Mariagerfjord 

kommune: 42 762/59=724,77 > Morsø kommune: 22 098/60=368,3 

Ud fra de to tal jeg får, kan jeg se, at Mariagerfjord kommune 

har et større areal end Morsø kommune 

• ”vis” mig hvor kaffen står

• ”vis” dig fra din bedste side 

• ”vis” mig hvordan du gør

• ”vis” af til venstre i næste vejkryds

• ”vis” respekt for alderdommen



Matematisk forklaring 
– passive verber og 
abstrakte substantiver 

Familien Jensen måler, at diameteren på deres 
græsplæne er 16 meter.
1) Beregn arealet af Jensens plæne

(Matematik for syvende, Gyldendal)

• For at finde arealet af en vilkårlig cirkel (så) skal følgende formel benyttes: 
A=π*r2

• Ved D = 16 (så) kan radius findes ved = D/2 = 8.
• Derefter indsættes r=8 i formlen, og arealet kan findes ved:
• A=π*82=201,056
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Førfaglige ord – ikke-faglige ord, som dog er 
forholdsvis typiske i matematik

• Negativ betyder at være sur, og positiv betyder at være glad (elev, 7 
år)

• Grader viser, hvor varm ovnen er (elev, 11 år)

• Der står i opgaven, at jeg skal bestemme nogle tal, så jeg vælger bare 
nogle tal selv (elev, 14 år)



Eksempler på førfaglige begreber og ord i matematik

Før, efter, foran, bagved, under, over, midt imellem, mindst, mest, alle, 
netop en, flere end, antal, få næsten, færre end, højst en, dobbelt så 
mange, fordi, selvom, men, og eller, hvis- så, hverken eller, både og, 
mange, halvdelen, præcis, i midten, ens, forskellig, lige i træk, længste, 
bagefter, nærmeste, cirka, svarer til, rækkefølge, lægge sammen, 
trække fra, kort, bredere, fra hinanden, tungest, enhver, halvt, opad, 
nedad, næstsidste, i træk, buet, plan, i sammenligning med, det meste 
af, hvor meget, en halv gang større end, i alt, til sammen, tre gange så 
meget, pr., resten af, sandsynligvis, hvorfor, hurtig, langsom, forskellig 
fra, frem tilbage, forbi, mellem, forskel, afstand, næsten, ikke helt, oppe 
fra, øverst, nederst, udenom, flad, indeni, altså, lig med, første, 
indenfor, omtrent, begge, rundt om, lige mange



Undervisningsmaterialet



Identitetsproblematik

Yusuf: 

Man er som et træ, der er blevet hevet op 
af jorden med sine rødder og nu skal 
plantes et andet sted. Det kan det ikke. Det 
visner i starten.



Hvordan opstod ny viden i samarbejdet med 
skolerne?

• Et fokus på både sprog, kultur og psykosociale elementer kan 
indkredse centrale aspekter af flygtningebørn og unges 
læringsvanskeligheder…

• Men et område trådte særligt frem: mødet med en ny og 
anderledes læringspraksis. Det kunne dreje som om nye måder at 
arbejde med matematik på, mødet med problemregning og om 
udfordringer med f.eks. gruppearbejde…. (Bourdieus habitus-
begreb, Bernsteins kodeteori og/eller Wittgensteins 
sprogspilsteori)



Forskellige arbejdsformer og vurderingskriterier

En pige fortalte, at i Syrien havde matematik en meget høj status, og 
de blev testet meget, hvilket man ikke gør så meget i Danmark. Da vi 
spurgte dem om, hvad de synes om at have mange tests, svarer en af 
dem:

”Selvom jeg godt kan lide friheden og fleksibiliteten her i Danmark, så 
kan jeg også godt lide regler og disciplin, for det er en motivation for 
eleven til at lære, for at være forpligtet til at lære.”



”Undersøg gennem beregning” 

Yusuf er 16 år og han færdiggjorde næsten gymnasiet i Syrien. Han var god 
til matematik og hans yndlingsfag var fysik og kemi.

Han siger som noget af det første, at han er meget træt af , at han godt kan 
finde ud af matematik (han viser flere sider i en notesbog med tal og 
avancerede udregninger), men at han ikke kan dansk og derfor ikke længere 
er god til matematik.

Han sidder uroligt på stolen og han tager et hæfte med Folkeskolens 
afgangsprøver frem. Han skal til at regne en opgave, der handler om 
beregning af forskellige priser på kaffe og støder på sætningen: ”Undersøg 
gennem beregning”….

Han har brug for matematiklæreren til at forklare og oversætte 
problemregningsopgaven. Han fortæller, at det ikke er nok at oversætte vha. 
”google translate”, da meningen ikke altid følger med i oversættelserne.



2: At se tegn på flere måder



Wittgensteins begreb om sprogspil

• Men sproget er mere end bare 
et billede af verden. Det er i 
konstant udvikling og ord kan 
ændre betydning.

• ”Et ords betydning er dets 
brug i sproget”

• Sproget er altså en del af en 
aktivitet eller en livsform – en 
praksis 



Wittgensteins eksempel fra en byggeplads

Første eksempel:

I en samtale mellem to arbejdere siger den ene i et bestemt tonefald: 
”Plade!” og den anden ved straks, at han skal hente en plade.

• ”Plade!” betyder egentlig ”Bring mig en plade”

Andet eksempel:

• En byggearbejder, som først lige er begyndt at lære dansk hører 
sætningen ”Bring mig en plade”, men tror, at sætningen er et 
sammenhængende ord: ”bringmigenplade”. 

• Syntetiske sprog, f.eks. det tyrkiske ord: evdekiler, som betyder 
menneskene i huset.

(ev=hus,de=i, ki=det, ler= menneskene)



Forskellige matematiske sprogspil

Da vi spørger Yusuf og nogle af de andre elever i lektiecafeen om 
forskelle mellem matematikundervisning i Syrien og i Danmark, svarer 
Yusuf, at f.eks. kan de danske elever kan ikke tabellerne udenad og han 
fortæller, at de havde matematikdiktat. Ligesom flere af de andre syriske 
elever på skolen vi har talt med, fremhæver han at de blev testet meget i 
Syrien. Og mens nogle elever sætter pris på ”friheden og 
fleksibiliteteten” og f.eks. at man ikke slår elever i skolen i Danmark, så 
siger Yusuf, at han har oplevet, at nogle elever ikke kan styre friheden i 
Danmark. Han har set flere blive ligeglade med skolen og nogle 
behandler lærerne dårligt. Han vil gerne være et sted, hvor der er mere 
disciplin, og hvor alle er tvunget til at lære noget. (lektiecafeen)



Mødet med en ny læringspraksis

Nogle af de lærere vi har talt med beskriver det således:

”Det er ikke kun sproget, nej. Det er fordi de ikke er vant til det. De siger også tit til 
mig: " vi har aldrig set en problemregning før! Vi har aldrig prøvet at lave matematik 
på computer eller IPad. Det er noget helt nyt for os”.

“…alt for åbne opgaver og … cooperativ learning…, det fungerer i hvert fald ikke i 
starten, det er fordi det er så ukendt terræn, det er så frustrerende for dem, at det 
kræver en meget stille læringsproces”

En elev på en international skole/10. klasses skole  svarer på spørgsmålet om forskelle og 
ligheder mellem skolesystemet i Syrien og i Danmark:

”Der er stor forskel. Lige så stor som mellem jorden og himmelen. I Syrien var der 
mange ting, der var forbudt i skolen, du må ikke sige noget inde i klassen, der er mange 
regler, alt er anderledes…”.



Opgaveparadigmet

▪ Læreren gennemgår nyt stof 
▪ Udvalgte opgaver gennemgås
▪ Elever regner opgaverne

Én løsning - facitparadigmet

Opgavediskursen
IRF (Initiativ-Respons-Feedback)
Typisk ved læreren allerede og spørger 
for at finde ud af om eleven ved. Eleven 
forventer feedback

Undersøgende matematik

Læreren undrer sig med det formål 
at få eleverne til at undre sig, få dem til at 
stille spørgsmålene og selv initiere en 
undersøgelse. 

Flere løsningsforslag

Den undersøgende diskurs
Autentiske og åbne spørgsmål
Åbne spørgsmål hvor læreren ikke på 
forhånd kender svaret. Man spørger mhp. at 
blive klogere. 

Den undersøgende matematik bryder den didaktiske kontrakt for nogle elever i projektet. 
Matematik kan betragtes som et samlet sprogspil, men der kan samtidig argumenteres for at 
faget rummer flere underordnede sprogspil med forskellige ”spilleregler”.



Mødet med en ny læringspraksis

I en rapporterende artikel fra en samarbejdsskole, der har afprøvet 
undervisningsmaterialet, fortæller eleverne om deres oplevelse af skiftet til 
en dansk skole:

”Mellemtrinseleverne i V3 fortæller også, at skolen er anderledes i Danmark 
end der, hvor de kommer fra. Der talte læreren mere og stod ved tavlen. 
Achmed forklarer, at ved problembehandling løser man et problem. "Vi 
finder ud af, hvordan vi skal arbejde - ligesom en detektiv gør," siger han” 
(Folkeskolen, 2018).



Matematikkens
sprogspil


