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Hvorfor gør vi egentlig det her?
• Skoleteksternes diskursmønstre er ofte usynlige
• Fagenes måder at kode deres viden sprogligt på ligger langt
fra elevernes “dagligdagsagtige” eller” commensense” måde
at forstå verden/bruge sproget på.
 Undervisningen må derfor bygge bro mellem elevernes og
skolens tekstverden og synliggøre teksternes diskursmønstre

• En undervisningsmetode der bygger på et syn på
læring som en social proces (Vygotsky)

• Et redskab til at støtte den sproglige udvikling
• Støtter os i at tilrettelægge en undervisning, der
tager udgangspunkt i eleverne og deres behov
”DÆK IKKE INDHOLDET – AFDÆK FAGET!”

Det handler om stilladsering!
• På de store linjer forlods i planlægningen af undervisningen

Makrostilladsering
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• I de små detaljer, spontant i afviklingen af undervisningen

Mikrostilladsering

Det handler om stilladsering!
• På de store linjer forlods i planlægningen af undervisningen

Mesotilladsering
• I de små detaljer, spontant i afviklingen af undervisningen

• Og lige midt i mellem det planlagte og det spontane

Sammenlign disse to undervisningssituationer
A. Elever undersøger/ dissekerer dyr

Hvilken situation
kræver mest
fagsprog?
A eller B?

B. Elever skriver om dyr
Udseende og karakteristika
Løven tilhører kattefamilien.
Hanløven har en stor manke rundt
om halsen, så den ser farlig ud og kan
skræmme andre dyr. Desuden
beskytter manken mod bid fra andre
dyr. Løven har stærke ben og poter.
Den kan brække nakken på andre dyr
med et slag. Løven har en god
lugtesans. Den har også et godt syn.
(…)
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Den planlagte makrostilladsering
- tilrettelæggelse af forløbet

tid

Hvilket indhold?
Bevægelsen
tænkes fra
hverdagssprog til
fagsprog

tid

Hvilke roller indtager
eleverne og
læreren? Og hvad er
deres indbyrdes
relation?
Fra novice til ekspert

tid

Hvilken måde foregår
kommunikationen på?
Bevægelsen går fra det
talesprogsagtige til det
skriftsprogsagtige

Den planlagte makrostilladsering

Skrivning
af
fagtekst

dissektion

Et måske velkendt magnet-eksempel
• Tekst 1(talt, tre 10-årige elever mens de eksperimenterer med magneter): ”Den
her… nej, det virker ikke… den bevæger sig ikke… prøv denne her… ja den gør…
en lille smule… den vil ikke … vil ikke virke det er ikke metal… de her er de bedste
… så går det hurtigt”
• Tekst 2 (talt, en af de ovenstående elever): ”Vi prøvede med en nål… en
blyantspidser… nogle jernspåner og et stykke plastik . Magneten tiltrak ikke nålen
men den tiltrak blyantspidseren og jernspånerne .. Den tiltrak ikke plastikken”
• Tekst 3 (skrevet af samme elev): ”Vores forsøg var at finde ud af hvad en magnet
tiltrak. Vi opdagede at en magnet tiltrækker nogle slags metaller. Den tiltrak
jernspånerne, men ikke nålen. Den tiltrak heller ikke ting, der ikke var af metal.”
• Tekst 4 (Fra et børneleksikon): ”En magnet er et stykke metal der er omgivet af et
usynligt kraftfelt som påvirker ethvert magnetisk materiale inden i det. Den er i
stand til at tiltrække et stykke stål eller jern fordi dens magnetiske felt flyder ind i
magneten og gør den til en midlertidig magnet. Magnetisk tiltrækning
forekommer kun mellem jernholdige metaller.”
Oversat fra Gibbons, 2006: 34-35
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Konkrete og specifikke deltagere
Materielle processer
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muligheder har
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Et par konkrete nedslag i dialogen
• Sofia: ”Hvor lang skal stilen være?”
• K: ”Niksen, jeg siger ikke noget om hvor lang jeg gerne vil have den. Jeg er ikke
interesseret i at få en stil på 8 sider, som er smadder kedelig og øv at læse. Jeg vil
meget hellere have en på 1½ side som er god at læse. Så det er indholdet, det er
ikke hvor lang den er, det er indholdet der betyder noget… Hvis jeg skal sige noget
omkring det, så synes jeg måske ikke det er nok at aflevere en halv side. Det er
ikke nok. Var det godt nok svar? (Pigen, der spurgte siger ja) Det var godt. Sami?”
• Sami: ”Er det sådan at man skal skrive sådan rigtigt, noget man har hørt om i
fjernsynet eller skal man bruge sin fantasi?”
• K. ”det må være begge dele. du må godt finde på, og du må også godt tage noget
fra noget du har hørt. Det må du gerne.”
• En pige spørger: ”Jamen skal det være fra denne her?” (hun peger på oplægget)
• K: ”Prøv lige at læse op engang. Prøv at læse hvad der står. Læs højt. Hvad står
der? Hvad er opgaven? Hvad går det ud på?
• En pige læser formuleringen op: ”Skriv et læserbrev til avisen, hvori du
kommenterer artiklen og statistikken over knallertulykker.”
• K: ” Ja, hvad siger det?
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ikke hvor lang den er, det er indholdet der betyder noget… Hvis jeg skal sige noget
omkring det, så synes jeg måske ikke det er nok at aflevere en halv side. Det er
ikke nok. Var det godt nok svar? (Pigen, der spurgte siger ja) Det var godt. Sami?”
• Sami: ”Er det sådan at man skal skrive sådan rigtigt, noget man har hørt om i
fjernsynet eller skal man bruge sin fantasi?”
• K. ”det må være begge dele. du må godt finde på, og du må også godt tage
noget fra noget du har hørt. Det må du gerne.”
• En pige spørger: ”Jamen skal det være fra denne her?” (hun peger på oplægget)
• K: ”Prøv lige at læse op engang. Prøv at læse hvad der står. Læs højt. Hvad står
der? Hvad er opgaven? Hvad går det ud på?
• En pige læser formuleringen op: ”Skriv et læserbrev til avisen, hvori du
kommenterer artiklen og statistikken over knallertulykker.”
• K: ” Ja, hvad siger det?

Et par nedslag II

• K: ” Ja, hvad siger det?
• Pigen: ”At du skal skrive nærmest et – sådan et brev, hvor du skriver om hvad du mener, fx om du synes at
det er for dårligt at der sker så mange knallertulykker og fx i den her artikel, der står der noget om en pige og
sådan noget, så skal man skrive om hvis man fx synes at det er rigtigt, fordi altså…”
• K: ” (…) Ja, fordi der står faktisk at man skal kommentere hvad der står i artiklen, ikke. Det er rigtigt, rigtigt
vigtigt at man lige læser: Hvad er det lige der står. Og du må godt lige læse det op én gang så vi er helt sikre
på. Man skal kommentere…?”
• Pigen: ”artiklen og statistikken over knallertulykker.”
• K: ”Det var i hvert det der var væsentligt i opgaven. Man skal kommentere statistik og artikel. Det er det der
er her: (Hun viser hvor i oplægget hhv. artiklen og statistikken befinder sig). Artiklen og statistikken... og så
ud over det, så er det et læserbrev. Og derfor har du din egen mening, som du så enten kan digte lidt eller
tage noget fra virkeligheden som du har lyst til. Ja, Line?”
• Line: ”Må man så godt sådan starte stilen med at skrive ’kære Anja Petersen’ eller hvad det nu er hun
hedder, eller skal man bare skrive– (mumlen)-? Skal det skrives som sådan en klageting…?”
• K: ”Denne her artikel, den er skrevet af Anja – det kan du se oppe på bylinen, ikke? Den er skrevet af Anja og
Tore.
• Elev: ”Skal jeg så skrive ’Kære Anja og Tore’?”
• K: ”fordi du synes at læserbrevet skal være til dem, der har skrevet denne her, men det er jo faktisk til avisen.
Der står at den er fra Politiken. Og det her det er én artikel. I skriver så et læserbrev til samme avis omkring
det samme emne. Umiddelbart synes jeg måske ikke at jeg vil sige ja eller nej – jeg synes måske at det skal
du overveje hvad der er bedst. Hvad siger I andre? Andre spørgsmål? Hvor mange har fået den læst? I skal se
at få den læst. Og så skal I se at komme i gang, så I ikke sidder med den sidste dag. Husk, I skal have kigget
igennem for X og O. Yes, kære venner, det skal vi til at have styr på. OK? Så siger vi tak for i dag – vi ses i

Et par nedslag II

• K: ” Ja, hvad siger det?
• Pigen: ”At du skal skrive nærmest et – sådan et brev, hvor du skriver om hvad du mener, fx om du synes at
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og sådan noget, så skal man skrive om hvis man fx synes at det er rigtigt, fordi altså…”
• K: ” (…) Ja, fordi der står faktisk at man skal kommentere hvad der står i artiklen, ikke. Det er rigtigt, rigtigt
vigtigt at man lige læser: Hvad er det lige der står. Og du må godt lige læse det op én gang så vi er helt sikre
på. Man skal kommentere…?”
• Pigen: ”artiklen og statistikken over knallertulykker.”
• K: ”Det var i hvert det der var væsentligt i opgaven. Man skal kommentere statistik og artikel. Det er det der
er her: (Hun viser hvor i oplægget hhv. artiklen og statistikken befinder sig). Artiklen og statistikken... og så
ud over det, så er det et læserbrev. Og derfor har du din egen mening, som du så enten kan digte lidt eller
tage noget fra virkeligheden som du har lyst til. Ja, Line?”
• Line: ”Må man så godt sådan starte stilen med at skrive ’kære Anja Petersen’ eller hvad det nu er hun
hedder, eller skal man bare skrive– (mumlen)-? Skal det skrives som sådan en klageting…?”
• K: ”Denne her artikel, den er skrevet af Anja – det kan du se oppe på bylinen, ikke? Den er skrevet af Anja og
Tore.
• Elev: ”Skal jeg så skrive ’Kære Anja og Tore’?”
• K: ”fordi du synes at læserbrevet skal være til dem, der har skrevet denne her, men det er jo faktisk til avisen.
Der står at den er fra Politiken. Og det her det er én artikel. I skriver så et læserbrev til samme avis omkring
det samme emne. Umiddelbart synes jeg måske ikke at jeg vil sige ja eller nej – jeg synes måske at det skal
du overveje hvad der er bedst. Hvad siger I andre? Andre spørgsmål? Hvor mange har fået den læst? I skal se
at få den læst. Og så skal I se at komme i gang, så I ikke sidder med den sidste dag. Husk, I skal have kigget
igennem for X og O. Yes, kære venner, det skal vi til at have styr på. OK? Så siger vi tak for i dag – vi ses i

Et par nedslag II

• K: ” Ja, hvad siger det?
• Pigen: ”At du skal skrive nærmest et – sådan et brev, hvor du skriver om hvad du mener, fx om du synes at
det er for dårligt at der sker så mange knallertulykker og fx i den her artikel, der står der noget om en pige og
sådan noget, så skal man skrive om hvis man fx synes at det er rigtigt, fordi altså…”
• K: ” (…) Ja, fordi der står faktisk at man skal kommentere hvad der står i artiklen, ikke. Det er rigtigt, rigtigt
vigtigt at man lige læser: Hvad er det lige der står. Og du må godt lige læse det op én gang så vi er helt sikre
på. Man skal kommentere…?”
• Pigen: ”artiklen og statistikken over knallertulykker.”
• K: ”Det var i hvert det der var væsentligt i opgaven. Man skal kommentere statistik og artikel. Det er det der
er her: (Hun viser hvor i oplægget hhv. artiklen og statistikken befinder sig). Artiklen og statistikken... og så
ud over det, så er det et læserbrev. Og derfor har du din egen mening, som du så enten kan digte lidt eller
tage noget fra virkeligheden som du har lyst til. Ja, Line?”
• Line: ”Må man så godt sådan starte stilen med at skrive ’kære Anja Petersen’ eller hvad det nu er hun
hedder, eller skal man bare skrive– (mumlen)-? Skal det skrives som sådan en klageting…?”
• K: ”Denne her artikel, den er skrevet af Anja – det kan du se oppe på bylinen, ikke? Den er skrevet af Anja og
Tore.
• Elev: ”Skal jeg så skrive ’Kære Anja og Tore’?”
• K: ”fordi du synes at læserbrevet skal være til dem, der har skrevet denne her, men det er jo faktisk til avisen.
Der står at den er fra Politiken. Og det her det er én artikel. I skriver så et læserbrev til samme avis omkring
det samme emne. Umiddelbart synes jeg måske ikke at jeg vil sige ja eller nej – jeg synes måske at det skal
du overveje hvad der er bedst. Hvad siger I andre? Andre spørgsmål? Hvor mange har fået den læst? I skal
se at få den læst. Og så skal I se at komme i gang, så I ikke sidder med den sidste dag. Husk, I skal have kigget
igennem for X og O. Yes, kære venner, det skal vi til at have styr på. OK? Så siger vi tak for i dag – vi ses i

Mikro-stilladsering
Støtte gennem dialogen i 4 forskellige samtaletræk:
- Recast
- Snak om sproget
- Bolden spilles tilbage
- Brobygning

Læreren ‘recaster’ – altså kaster elevens svar
tilbage – på en mere faglig måde
• Lærer: “Maroun, kan du fortælle mig hvad vi fandt ud af i sidste
time?”
• Elev: “Jeg troede at alt metal kunne hænge på magneter, men da vi
prøvede, var der nogle der ikke hang fast.”
• Lærer: “ok så I troede at et hvilket som helst stykke metal ville blive
tiltrukket af magneten – interessant”
Gibbons, 2006:126

Snak om sproget
• Lærer: “Hvilke ord kunne vi skrive op på tavlen? Lad os lige
brainstorme på nogle af de ord vi har lært indtil nu om magnetisme,
sådan at vi kan skrive som rigtige fysikere. Josephine?”
• Josephine: ”Frastøde”
• Lærer: “Godt – Amanda?”
• Amanda: “Magnetisk?”
• Teacher: “Magnetisk, fint…Francois?”
…
Gibbons, 2006: 135

Bolden spilles tilbage
• Elev: “den ene nordpol står op …ved siden af en anden nordpol som du
kan sætte ovenpå…. Den vil skubbe den væk, altså få den til at
bevæge sig”
• Lærer: “Jeg vil gerne have at du bruger det nye ord som vi har talt
om…skubbe væk?”
• Elev: “den kan frastøde magneten”

Gibbons, 2006:138

Brobygning
• Lærer: “Prøv at fortælle dem hvad du har lært, ok?
Hannah?”
• Hannah: “Jeg har lært at når… øh… du sætter en
magnet …når du sætter en magnet oven på en anden
magnet, og nordpolene er…”
• Lærer: “Ja, det er rigtig godt… du sætter en magnet
oven på en anden…”
• Hannah: “og nordpolerne er sammen… så frastøder
magneten den anden magnet…øh…så den lissom flyder
I luften?”
Gibbons, 2006:146

Meso-stilladsering
Spontan planlægning/ planlagt spontanitet
- Mennesker
- Tid
- Rum

Giv et bud på kronologien for disse
fire Monet-billeder
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