
Klar til at lære… 

Elever, der starter i skolen, har meget 
forskellige læringsforudsætninger. 
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Anette Søndergaard 

• Læreruddannet 1986 

• Der er et behov for en særlig indsats i forhold 
til elever, der er i vanskeligheder i matematik, 
derfor har jeg lavet eget kursuskoncept. 

• Diplomuddannelse 2010, med afsluttende 
projekt: ”Kognitiv strategitræning – hvilke 
muligheder er der i det?” 

• Forfatter til bogen: ”Klar til at lære…” 
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Jeg er meget optaget af 

 

    At vi kan ændre på børns 
grundforudsætninger for læring, og at vi 
gennem en målrettet og forholdsvis lille 
indsats kan gøre skolelivet lettere for en stor 
gruppe børn. 
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Min praksiserfaring 

• Min erfaring gennem 17 års lærervirksomhed 
har vist mig, at børn, der ikke lykkes i 
matematik, ofte har det fællestræk, at de 
arbejder på et ikke alderssvarende niveau.  

• Dette har jeg set, ved at teste eleverne med 
CHIPS testen ( Mogens Hansen, 1992) 
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Min praksis har også vist mig 

• At det er muligt at ændre på dette forhold 
gennem en målrettet og fokuseret indsats. 

• At eleverne efter et kursus med fokus på 
kognitive tankestrategier får lettere ved at 
følge den almindelige undervisning. 
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Læringsforudsætninger 

• Viljestyret opmærksomhed 

• Evnen til at holde fokus i længere tid –
Udholdenhed 

• Kognitive tankestrategier 

• Mod og motivation 
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Dette har givet mig anledning til at 
stille spørgsmålet 

• Hvordan kommer eleverne til på et 
metakognitivt niveau at tænke og regulere 
deres egne tanker, så de opnår effektiv 
læring? 

• Hvordan kan vi arbejde med dem, så det sker? 
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Det er fundamentalt vigtigt: 

• ”Børn skal sammen med deres voksne have 
mulighed for at lære sig en viljestyret rettet 
hed af deres opmærksomhed på et emne, en 
samtale eller en aktivitet.” 

• ” Et andet basalt forhold for dagens børn er, at 
mange, rigtig mange, møder op i skolen uden 
at have lært sig en grundlæggende viljestyret 
opmærksomhed.”(Mogens Hansen, 2005) 
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Viljestyret opmærksomhed: 

    

1. Trin : børnene kan være fokuseret på noget, 
de selv har valgt og interesserer sig for 

2. Trin: Børnene kan være fokuseret på noget 
andre har valgt for dem/ bestemt. 
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Historien om Anja og alle 
de andre 
 

”Det her er bare 
det bedste, 
næstefter 
rabarbergrød” 

  Signe 1.b 
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Strategioplæring 
i praksis 
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Undervisningens 
indhold: 
 

 

Spil af forskellige 
slags, der passer til 
barnets kognitive 
niveau. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempel fra mini løk 
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Didaktik 
” For Vygotsky indebar en kognitiv 
udvikling mere end noget andet en 
udvikling hen imod en øget kontrol 
og mestring af egne kognitive 
processer.” 

 

 ”Personen når imidlertid ikke stadiet 
til en effektiv selvregulering, før han 
eller hun er i stand til at kontrollere 
sin egen kognition ved hjælp af den 
indre tale.” (Bråten 2006) 

Bevidst opøvelse af 
”den stille indre 
stemme” 
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Sæt ord på: 
 

”Under  selve 
problemløsningen vil 
barnet kontinuerligt  
styre, vejlede og 
organisere sin 
problemløsningsaktivi-
tet ved hjælp af 
egocentrisk tale.” 

(Bråten, 2006) 
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”Det er hele tiden 
vigtigt å prøve å lære 
eleverne at bli bedre 
til å lære; det er ikke 
bare snakk om en 
naturlig udvikling, som 
kommer mere eller 
mindre av seg selv”(Liv 

Grønmo, Inger Thorundsen, 
2006) 
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Det er aldrig for 
sent! 



Fællestræk, der findes 
mellem god 
problemløsning og 
spilstrategier 

Der skal tænkes 
fremadrettet, prøves 
strategier af og reflekteres. 

Der må ses på 
forudsætninger, og der skal 
stilles mange spørgsmål af 
karakteren: ” Hvad nu 
hvis…?” 

Bilen kommer ikke ud, hvis 
der er anlagt en forkert 
strategi! 

02-03-2014 Anette.soendergaard1@skolekom.dk 17 



Målgruppe – her kan vi gøre en 
forskel! 

• Elever med ikke aldersvarende kognitiv udvikling 

• Elever med vanskeligheder ved at holde fokus på 
skolearbejdet med det resultat, at de ikke lærer tilstrækkeligt 

• Elever primært fra indskolingen 

• ”Vi kan reducerer antallet af elever med 
læringsvanskeligheder med 70 % ved en tidlig indsats”(Lunde, 
Norge) 
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Hvorfor virker det? 

• Understimulerede børn forandres kognitivt i løbet af kort tid ved de rette 
stimuli.  

• Eleverne får mere mod på at lære. De ved, at det nytter at øve sig – de har 
fået primære mestringserfaringer. 

• Deres hukommelse er blevet bedre. 

• Deres ”stille indre stemme” er blevet aktiv, og de kan guide sig selv 
igennem en problemløsningsopgave. 

• De har været aktiv med i processen. 

• De er blevet set og hjulpet lige der, hvor de er. 
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Tankevækkende!! 
• ”Hvis skolens indhold imødekom mindre børns 

kognitive udviklingsbehov i de første skoleår, så ville 
man formentlig meget let kunne halvere 
procentdelen af børn, der blev diagnosticeret som 
børn med faglige og / eller sociale 
indlæringsvanskeligheder til 5 – 6 %” (M. Hansen 
2005, 344) 

 



Vygotsky 

• ”Ifølge Vygotsky (1986) spiller skolens 
undervisning en afgørende rolle, når det 
gælder om at gøre barnet bevidst om sine 
egne kognitive processer.” (Bråten, 2006) 

• ”at sociale situationer, hvor barnet handler 
sammen med mere kompetente andre inden 
for et problemområde, kan tænkes at ville give 
den bedste grobund for læring af 
metakognitive aktiviteter” (Bråten 2006) 
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Snorre Ostad 

• Matematikvanskeligheder kan forankres 
direkte i ineffektiv strategibrug 

• Effektiv strategibrug kan læres gennem 
undervisning 

• Systematisk strategioplæring i sig selv kan 
influere positivt på udviklingen af matematisk 
kompetence (2008) 

02-03-2014 Anette.soendergaard1@skolekom.dk 22 



Snorre Ostad: 

• ”Undervisning i kognitiv strategi er et lovende 
alternativ til de gældende metoder til 
matematikundervisning af elever med 
læringsvanskeligheder. (Montague, 1997)” 
(Ostad, Snorre A. 2007) 
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Mulighed for uddybning: 

 

• CHIPS.pptx 

• Kognitiv strategitræning i praksis.pptx 

• Opøvelse af den stille indre stemme.pptx 

• Evalueringer.pptx 

• KTI testen.pptx 

• eksempler fra mini løk.pptx 
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CHIPS.pptx
CHIPS.pptx
Kognitiv strategitræning i praksis.pptx
Opøvelse af den stille indre stemme.pptx
Evalueringer.pptx
KTI testen.pptx
eksempler fra mini løk.pptx


Hvis I vil vide mere: 

• Læs : ” Klar til at lære…” 

• Kom på kursus i Silkeborg 
matematiklærerforening 27/3 på Mølleskolen 
i Ry 
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