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Indhold – nogle af de centrale spørgsmål 
 
• Leksikalsk kompetence – hvad er det ? Hvilke sider skal styrkes? 
• Forskellige typer af ord ? Hvilke er vigtige for kursisterne?  
• Hvorfor er det vigtigt at have et godt ordforråd? 
• Indlæring af ord – hvilke centrale  processer skal styrkes? 
• Er der vigtige forhold, der kan styrke kursisternes indlæring af ord? 
• Er der hensigtsmæssige måder at arbejde systematisk med at  
 udvikle kursisternes ordforråd ? 
• Hvordan kan fokus på ordforrådet styrke arbejdet med teksterne? 
• At huske ord – hvad med memo-teknikkerne? 

 

 

Arbejdet med kursisternes ordforråd – en udfordring 

for alle fag 



Kompleksiteten i den leksikalske kompetence 

Bredde  = Ordforrådets størrelse 

 

Hvor mange ord har vi i vores 

mentale leksikon? 

     500?     1000? 2000?  

             3000? 5000? 

    10.000?  35.000?  50.000? 

 

Hvor mange har kursisterne brug 

for?  

På deres modersmål?  

I fremmedsprogene?  

Hvilke ord?  

 

Dybde  = Kvaliteten af vores 
ordviden  

 

Hvor meget ved vi om det enkelte  

ord?  

 

•grader af viden om ordets 
betydning 

 

•receptivt og produktivt 
kendskab til forskellige aspekter af 
ordet 

 

•ordets integrering i det mentale 
leksikon – kendskab til ordets 
relationer til andre ord = 
netværksviden 



Form   Udtale, stavemåde, orddele 

 

Indhold  Begreb, form + indhold, kulturelle associationer 

• konkret eller figurativ betydning? 

 

Brug   Grammatik, faste kollokationer, brugsrestriktioner 

• talesprogs eller skriftsprogsord? 

• almindeligt ord eller et fagord? 

    

Både en receptiv og en produktiv viden/beherskelse 
 

Omfattende ordviden (Nation 2001) 



Omfattende ordviden (Nation 2001) 



1. Hvilke aspekter er mest presserende for dine 

    kursister? 

 

2. Hvilke aspekter er særligt centrale pga. forhold ved 

målsproget sammenlignet med kursisternes L1? 

 

3. Hvilke aspekter mangler du selv mest viden om? 

 

4. Hvilke aspekter mangler du redskaber til at   

    arbejde systematisk med? 

Refleksionsøvelse 



Ord: ordets grundform = spise 

 

Lemmaer: ordets grundform og dets bøjninger = spise,  

spiser, spiste, spis, spist, spises 

 

Ordfamilier: ordets grundform, dets bøjninger og dets  

mest almindelige afledninger = spise, spiser, spiste, spis,  

spist, spises, spisning, spiselig   (hvad med spisetid og 

spisebord?) 

 

Ord på engelsk har i gennemsnit 5-6 medlemmer i en ordfamilie 

 

 

 

 

 

Ord, lemmaer og ordfamilier 



 
Norbert Schmitt:  Det nødvendige antal ordfamilier 
for at kunne fungere på engelsk ?? 

    

Tidligere antagelser 

 
Daglig samtale (2,100) 

 Begynde på at kunne læse autentiske tekster (med hjælp - 3,000) 

 Læse autentiske tekster(95% - 5,000) 

 Læse disciplin-specifikke tekster (5,000 + teknisk ordforråd)  

 Fungere på engelsk på avanceret niveau i en række forskellige 
situationer (10,000) 

 

Nyere antagelser 

 Daglig samtale (????)  (5,000 = 96.11%) 

 Læse autentiske tekster  (98% - 8,000-9,000) 

 Et bredt, funktionelt ordforråd (kun 10,000?) 

 

 
 

 



1. Skriv de første tre ord I kommer i tanke om, når 

jeg siger ordet vikinger 

 

2. Skriv de første tre ord I kommer i tanke om, når 

jeg siger ordet trælle 

Fakta tekst om vikingerne på dansk. 

 

Kunne være en tekst på et hvilket som helst niveau og type 



fagweb.vuckolding.dk/kj/historie/1HI%25202003/VIKINGEU.DOC 

Trælle. 

Der var mange trælle i vikingetidens Skandinavien, men der er ikke mange 

spor efter dem. Dog er der grund til at tro at slaverne/trællene var en meget 

vigtig handelsvare. Man tog på vikingetogter for skaffe trælle enten til eget 

brug eller til videre salg. Der var mange penge at tjene ved løsepenge. Efter 

kirken fik fodfæste i Danmark, kom der gang i tilfangetagelsen af trælle. 

Dette hang sammen med at kirken var imod hele "trællesystemet" og derfor 

var villig til at betale mange penge for at få trællene sat fri. Dette var 

vikingerne ikke sene til at udnytte, derfor fortsatte ifangetagelsen af trælle 

også efter kristendommens indførelse i Danmark. Danskerne kunne blive 

dømt til trældom for visse forbrydelser. Hvis man var søn/datter af trælle 

var man født til trældom. Hvis moderen var træl og faderen en fri mand, 

blev barnet træl. Men hvis faderen var træl og moderen en fri kvinde, blev 

barnet frit. Endelig kunne trælle gives fri af ejeren, og i visse tilfælde 

kunne trællene selv arbejde sig fri. 



fagweb.vuckolding.dk/kj/historie/1HI%25202003/VIKINGEU.DOC 

Frie. 

De frie var samfundets rygrad. De frie udgjorde en stor gruppe og 

omfattede: selvejende bønder, store jordejere, fæstere,  

forpagtere, jæger, landarbejdere, tjenestefolk, håndværkere, 

købmænd og professionelle krigere. Alle disse frie mænd havde 

ret  til at blive hørt i offentlige anliggender på tinge, bære våben 

og nyde fuld beskyttelse efter loven (sædvaneret).De fleste var 

beskæftiget i landbruget, og mange havde egen gård. En del 

havde endog meget store gårde som  var delt op i mindre lodder, 

og disse blev forpagtet ud. Der er ingen tvivl om at det gav høj 

status og megen prestige at eje meget jord. Ligesom i dag jagtede 

man velstand og anseelse, men der var andre måder at blive  

rig på end at eje jord. Man kunne forøge sin rigdom ved sørøveri, 

deltagelse i vikingetogter i fjerne lande, gå i tjeneste 

 hos en stor høvding eller ved handel. Endelig kunne man også 

udvandre og få jord i Frankerriget, England, Skotland, Irland, 

Grønland og Færøerne. 



Frekvens: hyppige basisord, mellemord, mere sjældne ord? 

• betale/penge  – handelsvare/løsesum 

• rigdom – velstand 

• rejse – udvandre 

• loven – sædvaneret 

• lejet ud – forpagtet 

 

Brug – hvilket register? Almindelige ord med høj dækningsgrad? 

Før-faglige ord/gråzoneord:        gård     loven 

Faglige ord:             lodder     sædvaneret 

Akademiske ord:     diskutere, opsummering, fremhæve 
 

Hvilke typer af ord skal læseren kunne? Hvilke 

udvælgelseskriterier for undervisingen? 



Skelnen mellem generelle, faglige og akademiske ord 

Det faglige ordforråd – 

bruges i faglige tekster og 

er disciplinspecifikt 

 Det akademiske   

ordforråd – bruges i  det 

akademiske sprog – ikke 

fagspecifikt, men på tværs af 

fagdiscipliner 

Det før-faglige ordforråd – 

ligger i grænsefladen mellem 

det generelle og det faglige 

ordforråd 



Type Subtype Defining criteria Examples 

1.   

General  

Type 1a General  Not related to a specific topic area or 

field of study 

 Not belonging to academic language, 

i.e. not found in the AWL or similar 

compilations 

man, woman, speak, 

read, yesterday, 

possibility 

Type 1b Pre-technical  Used in general  language, but also 

related to a specific topic area or 

field of study with the same meaning 

 Not belonging to academic language, 

i.e. not found in the AWL or similar 

compilations 

Medicine: body, blood, 

heart 

  

  

  

  

Linguistics: word, 

language, grammar 

1.   

Domain specific 

Type 2a Lay-technical  Obviously belonging to specific fields 

of study but likely to be known by 

the lay-person 

Medicine: malignant, 

diagnosis, intravenous 

  

Linguistics: syntax, 

lexicon, verb  

Type 2b Crypto-technical  Polysemous word but with one 

meaning clearly related to   specific 

fields of study, i.e. used in a 

technical sense.  

 Technical meaning not likely to be 

known by lay-person 

Medicine: transmitter, 

cataract, inhibit 

  

  

Linguistics: subject, 

aspect, tense, token, 

concord 

Type 2c Fully-technical  Meaning clearly technical, related to 

specific fields of  study  

 Technical meaning not likely to be 

known by lay-person 

Medicine: platelets, 

perichondrium, tibia  

  

Linguistics: 

syntagmatic, anaphoric, 

post-mimetic 

1.   

Academic 

Type 3 Academic  Not related to specific fields of study 

but used frequently in the academic 

domain across a range of disciplines 

(AWL) 

analysis, furthermore, 

thesis, random 

 Simon Fraser 1995 and 2008 



Henriksen, B. & Jakobsen, A.S. (2013) Akademiske ord og fraser – et 

nordisk projekt. Sprogforum 56  

 

Det akademiske ordforråd = understreget;  de fagspecifikke samfundsfaglige ord og 

begreber = med kursiv.  

 

”Problemformulering: Med udgangspunkt i en redegørelse for den økonomiske 

udvikling i Kina fra 1979 og til i dag, vil opgaven beskrive Kinas nuværende 

økonomiske rolle i den globaliserede verden igennem en analyse af hvilken position 

Kina indtager i verdenssystemteorien. Et sådant øjebliksbillede åbner for en diskussion 

af hvilken betydning Kinas nuværende økonomiske vækst har for eventuelle fremtidige 

ændringer i verdensordenen. Opgaven søger således at belyse Kinas muligheder for at 

blive en kommende supermagt.” 

 

I afsnittet begrebsafklaring defineres en række samfundsfaglige grundbegreber som 

anvendes i opgaven, herunder begrebet ‘åben økonomi’.  

”Åben økonomi: et lands økonomi er åben når det samhandler med andre lande og i 

vid ustrækning fjerner hidtidige handelsbarrierer så som toldsatser, protektionisme af 

hjemmeproduktion, og importforbud af bestemte varer. En økonomi er også åben, hvis 

den giver let adgang til investeringer udefra, og har lovgivning der favoriserer 

udenlandske virksomheder som etablerer sig i landet.” 



Liste 1 analyze, context, estimate, involve, principle, significant 

Liste 2  achieve, community, culture, impact, participate, relevant 

Liste 3  alternative, convene, dominate, instance, partner, shift 

Liste 4  access, communicate, error, internal, parallel, resolve,  

Liste 5  academy, consult, evolve, licence, orient, style, whereas 

Liste 6  abstract, capable, exceed, incorporate, lecture, presume 

Liste 7  adapt, contrary, eliminate, identical, phenomenon 

Liste 8  abandon, clarify, deviate, induce, plus, tense 

Liste 9  accommodate, coincide, devote, military, qualitative, 

 subordinate   

 Liste 10  adjacent, compile, enormous, invoke, ongoing, 

 straightforward   

  

 

 

 

 
Det akademiske basis ordforråd (Averil Coxhead 2000) 

– eksempler fra de 10 frekvensniveauer  

 



Betydning 

 konkret:  jagte dyr    overført:  jagte velstand 

          høj mand              høj status 

          stor gård/stor gruppe                 stor høvding/jordejere 

          rygrad        samfundets rygrad 

 

Tekstord eller temaord 

• Ord, som forekommer i teksten?  (trælle, tinge, loven, velstand) 

• Ord, som skal bruges til at tale om og arbejde med teksten? 

 (samfundsforhold, slaveri, ejerskab, retsvæsenet, statussymboler) 

• Bestemte historiebegreber? Begreber som hører fagtemaet til? - 

folkevandringer 

  

 

 
 

Udvælgelseskriterier - Hvilke typer af ord? (fortsat) 



•Idiomer eller ordsprog: ’når det regner på præsten drypper det på 

degnen’ 

 

•Pragmatiske udtryk: ’tak for sidst’, ’ var det muligt at få….?’, 

’kom godt hjem’ 

 

•Figurative eller metaforiske udtryk: ’bære våben’, ’jagte status’ 

 

•Faste sætningsdele/sætningsrammer og fasttømrede led: ’der er 

ingen tvivl om xxx’, ’endelig kunne man også xxx’, ’gå i tjeneste 

hos xxx’, ’der var andre måder at xxx’ 

 

•Faste kollokationer: ’fjerne lande’, ’høj status’, ’spor efter’, 

 ’selvejende bønder’ 
 

Enkeltord eller flerordsfraser ?  
 



Opsamlingsøvelser med fokus på flerordsfraser 



 

Opfylder forskellige diskursfunktioner: 

 

 At tage ordet – det er min tur til at tale nu:  

 gentage lidt af den foregående talers replik, det jeg mener er, jamen, osv 

  At give ordet fra sig  – det er din tur til at tale nu:  

 påhængsspørgsmål, f.eks. ik 

  At holde ordet – jeg er ikke færdig – afbryd mig ikke:   

 lad mig nu se, hvad er det nu det hedder,  eller blot fylde pausen ud med 

 f.eks. eeer... 

 Respons – jeg lytter og reagerer på det du siger:  

 ja, aha, nå ja, ok, hmm, det siger du ikke, virkelig, hvor godt 

  Markering – jeg markerer overgange i det jeg siger:  

  okay, for det første, nu videre til, for at opsummere 
  

 

Gambitter – diskursive småord og faste forbindelser 



De er ”samtalens olie” og ”sproglige heller” 

 

• Udfylder forskellige diskursfunktioner – kommunikativt redskab 

men også vigtige på det interpersonelle plan 

• Redskaber til at tage mere aktivt del i samtalen, f.eks. tage ordet og 

styrer emnevalg og emneskift  

• Mange af dem er bærere af et minimum af temaindhold 

• De giver samtalen et autentisk præg 

• De skaber fluency 

 

• De forekommer i prosa og sagprosateksterne som er input til læring 

• Bemærkes ikke – tilegnes ikke – men skaber ”støj på ledningen” 

• Kontrastive forskelle på tværs af sprog (ja und – og hva’ så) 

 
 

 

Gambitter – hvorfor er de vigtige? 





  

• Læseforståelse og lytteforståelse korrelerer med 

ordforrådsstørrelse og ordforrådsdybde  

 

• Ordforrådet er den vigtigste komponent i indlæring af 

fremmedsproget? 

 

• Ordforråd er en vigtig komponent i indlæring af de akademiske  

 færdigheder/skolesproget – læse og skrive og tænke og arbejde 

abstrakt. Også på fremmedsproget på de avancerede niveauer 

 

 

Hvorfor er det vigtigt for kursisterne at have et godt 

ordforråd? Hvilken betydning har den leksikalske kompetence 

for de 4 færdigheder? 
 



 

• Tidligere    5000 ordfamilier   

 Nyere undersøgelser 8000-9000 ordfamilier  

 for at kunne læse et bredt udvalg af autentiske tekster 

 

• Automatisk afkodning af betydning (sight vocabulary) 

• Tærskelordforråd for at elever skal kunne bruge sine 

strategier (læse, lytte, gætte) 

• De første 5000 ord giver en høj tekst dækning (ca. 90% 

uanset teksttype – se eksemplet næste slide) 

• Dækning på ca. 95-98% for at sikre god afkodning af 

teksten 

 

 
 

Hvor mange ord skal man kende og hvor godt? 



  Fish ingesting 

plastic waste 

Choking the 

oceans 

Plastic soap AS Byatt Sea 

Story 

Text type Non-fiction Non-fiction Non-fiction Fiction 

Tokens 554 1088 639 2264 

          

Frequency Types in % Types in % Types in % Types in % 

K1-words 61.62  53.22 56.23 50.69 

K2-words 12.18  16.67 16.23 15.97 

K3-words 4.8  6.82 6.67 8.33 

K4-words 4.8  6.06 5.22 4.98 

K5-words 2.21 2.84 1.74 2.43 

          

% of tokens 90.99  91.07 90.76 92.15 

          

K6-words 2.2 1.70 1,45 1.74 

K7-words 1.48 2.46 0.58 1.62 

K8-words 0.78 1.14 0.87 1.27 

K9-words 0 0.78 0 1.62 

K10 words 0 1.33 0.29 0.69 

          

K11-20 1.48 5.13 2.03 3.82 

          

Off-list 8.12 4.17 4.85 6.71 



 
Dimension 1: Fra delvis til præcis forståelse af det enkelte ords 

betydning (betydningstilskrivelse og betydningsafgrænsning) 

 

Dimension 2: Dybdeviden, herunder opbygning af  netværksviden 

 

Dimension 3: Receptiv-produktiv kontrol 

 

Dimension 4: At huske ordet 

 

Hvad er udviklingsmålet for jeres kursister – hvor langt forventer I, 

at de forskellige ord skal komme?? 

 

 

 

 

 

Flere dimensioner i ordindlæringsprocessen – der er 

mange skridt på vejen 

 
 



Vikinger 

trælle 

bønder 

vikinge
skibe 

thor 

Netværksopbygning: dannelse af forbindelser og 

styrkelse af forbindelser 



Karakteristik af ordindlæring: gradvis -  akkumulativ  -  langsom 

- delvis - afhængig af mængden af varieret input og graden af 

gentagelse – frustrerende  

(Hatch og Brown, 1995: 374) 



 Leksikalsk kompetence – hvad er det ? Hvilke sider skal 
styrkes? 

 

 Forskellige typer af ord ? Hvilke er vigtige for kursisterne?  

 

 Hvorfor er det vigtigt for kursisterne at have et godt 
ordforråd? 

 

 Hvor godt skal kursisterne kende ordene? 

 

 Indlæring af ord – hvilke centrale  processer skal styrkes? 

 

Spørgsmål eller kommentarer? 

 
 

Slut på del 1 



• Kursisternes behov for ordene 

• Kursisternes kendskab til emnet 

• Kursisternes interesse for emnet 

• At kursisternes opmærksomhed rettes mod ordet (fokus 

på form) – at de bemærker ordet 

• At kursisterne arbejder i dybden med ordet 

• At kursisterne møder ordet mange gange i forskellige 

kontekstuelle sammenhæng 

• At kursisterne arbejder varieret med ordet 

 

 

 

Er der vigtige forhold, der kan styrke kursisternes 

indlæring af ord? 

 



1. Implicit gennem læsning og lytning – men afhænger af:  

  

• Meget og varieret og gradueret input - repetition 

• Autentisk input  

• Gode gættestrategier 

• Stor ordforrådsstørrelse 

 

2. Fokus på læringsstrategier, som kan støtte sprogelever i 

deres ordindlæring, f.eks. læse-, lytte- og gættestrategier, 

huskestrategier/memoteknikker 

 

3.  Eksplicit gennem øvelser/opgaver (tasks) 

 

 

Forskellige arbejdsformer og øvelsestyper? 



Laufer 2005 



Betydningsfokuseret input: gennem ekstensiv læsning og lytning, hvor 

ordforrådet tilegnes implicit, idet fokus er på det indholdsmæssige. 

Dette kræver meget og varieret input. Herved sikres introduktion af få 

nye ord, idet der skal skabes opmærksomhed om disse ord. 

Sprogfokuseret indlæring: ordforrådet oparbejdes og gentages gennem 

det systematiske og fokuserede arbejde med tasks, der er målrettet 

bestemte ord og vendinger. Mange nye ord kan inddrages, men de skal 

sikres fokus, dybdebearbejdning og gentagelse. 

Betydningsfokuseret output: arbejdet med ordene sker gennem 

interaktion, hvor fokus er på betydning.  Eleverne tvinges til at bruge 

ordene generativt, men der skal kun arbejdes med få nye ord, idet 

eleverne her skal konsolidere allerede kendte ord.  

Fluency udvikling: fokus er på betydningen, og eleverne skal genanvende 

og konsolidere brugen af allerede kendte ord. 

 

Nation 2001/2013 – 4 sammenhængende tilgange 



Hvordan sikrer vi, at kursisterne bemærker ordene? – fokus på form 

samtidigt med at kursisterne arbejder med betydningsopgaver. 

 

• Jo mere input inden for samme tema desto bedre – sikrer repetition 

• Fokus på ukendte ord – fx gennem glossering 

• Det ukendte ordforråd må kun udgøre en lille del af inputtet? 

• Opgavebetinget fokus – systematisk arbejde med kommunikative 
øvelser med fokus på ord 

 

At huske ordet: 1) variation i præsentationsformen  2) hyppighed 

3) arbejde med det mentale netværk 4) kognitiv dybdebearbejdning  

med fokus på ordets betydning 5) iøjnefaldende træk ved ordet  

6) kursistens følelse af at have et behov for ordet 

 

 

Mødet med de nye ord i inputtet 



Hvilke typer af øvelser? - Øvelser med ord om trælle og frie  

 

• Brainstorming og associationsøvelser – hvad ved I om 

vikingerne – hvilke ord tænker I på, når I hører ordet ’viking’? 

• Identifikationsøvelser: Find alle de ord i teksten, som handler om 

hvad slags  ’erhverv’ vikingerne kunne have 

•  Sorteringsøvelser: Sortér ord I finder i teksten i : a) trælleord; b) 

ord om frie bønder c) handels- og pengeord 

• Udskilningsøvelser: Hvilket ord skiller sig ud fra de andre? 

Hvorfor? 

 a) jordejere – selvejende bønder – forpagtere 

 b) sørøveri – handel – vikingetogter 

 c) velstand – anseelse – status  

  

  

 
 

3. Eksplicit gennem øvelser  
 



• Matchingøvelser – match disse dele af sammensatte ord: 

 vikinge  penge 

 land     værkere 

     hånd  folk 

 tjeneste  ejere 

     jord   arbejdere 

     løse   togter 

      

• Indsættelsesøvelser: Cloze - tag alle tillægsordene ud af 

teksten og lad eleverne sætte dem ind igen 

• Udskiftningsøvelser: Udskift de positive ord med negative 

ord, udskift sammensatte ord med enkelte ord, udskift med 

synonymer 

 

  

 

 

Produktive kreative øvelser: Skriv en dagbog for en dag i en 

træls liv.  
 

 

3. Eksplicit gennem øvelser (fortsat) 



• Graderings og rangordningsøvelser 

 I skal rangordne disse erhverv i forhold til hvor vigtige, I tror de 

var i vikingernes samfund:   

 forpagtere, håndværkere, høvdinger, jægere, købmænd, 

landarbejdere, professionelle krigere, selvejende bønder, store 

jordejere, sørøvere, tjenestefolk, trælle 

 

• Opsamlingsøvelser 

     Gå uden for klasseværelset og saml ord, gambitter og fraser op –  

     film, sange, reklamer, spil, internet 

• Produktive, kreative øvelser - Fortæl om en dag i en træls liv 

 - Skriv en kort livhistorie i en træls liv 

 

  

3. Eksplicit gennem øvelser (fortsat) 



Oversigt over de forskellige aktivitetstyper 

Brainstorming og associationsøvelser: Her skal kursisterne brainstorme om hvilke ord, de forventer 

kommer i arbejdet med en bestemt tekst eller et bestemt tema.  

Identifikationsøvelser: I disse øvelser kan kursisterne f.eks. få til opgave at identificere og liste forskellige 

ord eller fraser med udgangspunkt i en tekst 

Sorteringsøvelser: I sorteringsøvelserne skal kursisterne sortere ord og fraser, som de enten har fået af 

læreren eller selv har identificeret og opsamlet i andre øvelser 

Graderings- og rangordningsøvelser: Her skal ord rangordnes efter nogle bestemte kriterier, f.eks. mest 

positive og mindst positive. 

Transformationsøvelser: Her skal ordene transformeres fra en ordklasse til en anden, f.eks. fra navneord 

til tillægsord.  

Udskilningsøvelser: ”Odd man out” øvelsen, hvor kursisterne skal finde det ord eller den frase, som skiller 

sig ud fra de andre (pga. betydning, lyd, stavemåde, trykforhold, ordklasse, grammatik, register) 

Matchingøvelser: Her skal kursisterne typisk kombinere enten betydning (definition) og form (ordet), to 

dele af et ord (sammensatte ord) eller en frase, f.eks. en kollokation 

Indsættelses- og udskiftningsøvelser: Denne øvelsestype ligner cloze-øvelsen, idet kursisterne her skal 

indsætte en række manglende ord, som de enten får stillet til rådighed eller selv skal komme på.  De 

kan også blive bedt om at udskifte ord, f.eks. positive med negative eller et ord med et synonym.  

Produktive øvelser: Andre problemløsningsopgaver og kommunikative øvelser, der sigter mod at give 

kursisterne mulighed for at afprøve deres hypoteser om og konsolidere brugen af de forskellige typer af 

ord og faste ordforbindelser, f.eks. diskussionsopgaver, f.eks. vælg 5 ord fra listen som bedst beskriver, 

kan bruges til ….  Det kunne også være en oversættelsesøvelse, et referat eller  

       andre skriftlige opgaver.  

  

 



Arbejde med enkle tekster og andre teksttyper 





Second Hand Cloze 



 
 
 

Øvelser med madord og opskrifter 
 
 



1. Kylling som i Ghana øvelsen – fyld ord ind + klip 

opskriften i stykker og find den rigtige rækkefølge 

2. Sortér madvarer/køkken-ord i kategorier: 

madvarer/køkkenting/handlinger/målangivelser 

3. Tag ord ud som kursisterne skal sætte ind i teksten igen 

4. Sæt ord ind i opskriften – f.eks. positive og negative 

tillægsord 

5. Find opskriften på din yndlingsmad – oversæt den til 

dansk 

6. Lav en lille kogebog med kursisternes yndlingsopskrifter 

 

Sammenhængende opgaver med samme tekst 



Reklamer og annoncer (tilbudsaviser, 
biografreklamer, boligannoncer) 



Konsolidering – informationskløft opgave 

Udgave A Udgave B 



• Griber fat i de sproglige nøgler i teksten 

• Får kursisterne til at arbejde med betydningsrelationer i 

teksten 

 

Hvilke kognitive processer sættes i gang? - bemærke, 

identificere, sortere, matche, graduere, hierarkisere, 

sammenligne, kontrastere, restrukturere og evaluere 

 

Lise Andersen ( 2013) – flere potentialer i relation til 

uddannelse? 1) ordforrådstilegnelse  + 2) tekstforståelse  

+  3) kreativ analytisk tænkning 

Hvordan kan fokus på ordforrådet styrke 

arbejdet med at forstå og fortolke teksterne? 
 



 Er der vigtige forhold, der kan styrke kursisternes 
indlæring af ord? 

 

 Er der hensigtsmæssige måder at arbejde systematisk 
med at udvikle kursisternes ordforråd ? 

 

 Hvordan vælger jeg som lærer at vægte Nations 4 
tilgange? 

 

 Hvordan kan fokus på ordforrådet styrke arbejdet med at 
læse og forstå teksterne? 

 

Spørgsmål og kommentarer ?? 

 

Slut på del 2 



Hvilke opgavetyper anvender du fortrinsvis med? 

Hvorfor og til hvilke kursister? Til hvilke formål? 

 

Hvilke typer af arbejdsformer kunne du eventuelt være 

interesseret i at arbejde videre med? 

 

Hvilke problemer forudser du i forhold til implementering af 

nye arbejdsformer? 

 

Gode erfaringer du gerne vil dele med os andre?? 

 

 

Refleksionsøvelse 



Hvad bygger de gængse hukommelsesteknikker på? 

  

• Korttidshukommelse (arbejdshukommelsen) og 

langtidshukommelse (semantisk og episodisk hukommelse)     

• Brug af individuelle indlæringsstrategier med det formål at få 

ordene fra korttidshukommelsen ind i langtidshukommelsen 

• Ord lagres både i relation til betydning og lyd 

• Ord skal forbindes med noget allerede kendt – f.eks. kæde det 

sammen med andre ord, en remse, et rim, en sang eller en 

begivenhed. 
 

At huske ord – hvad med memo-teknikkerne? 
 
 



• Visualisering styrker hukommelsen (f.eks. børn i minerne) 

• Chunking (gruppering af informationer i færre enheder) 

44483032 = 44 48 30 32  444830320 = 444 830 320 

• Gruppering og bogstavrim: 15 80 (Femten Firs) 20 13 (Tyve 

Tretten) 

• Associering: 1873 = min søster blev 18 år i ’73 

• At lave orden = systematisering fremmer hjernens aktive 

arbejde med at lægge på lager + trække frem igen. 

• Forskellige aspekter som hjælper på hukommelsen: sensualitet, 

bevægelse, association, humor, fantasi, numre, farver, 

rækkefølge, positive associationer og overdrivelse 

  
 

 

 

Hvad bygger de gængse memoteknikker på? 



Afslutning: Grundantagelser i dette oplæg:  
 

 

Ordforrådet er et centralt aspekt af den kommunikative kompetence 

 

Ordforrådet skal udvikles både i bredden og i dybden 

 

Ordforrådets størrelse og dybde korrelerer med de 4 færdigheder 

 

 Der skal arbejdes systematisk og varieret med ordforrådsøvelser i 

undervisningen 

 

Ordforrådsøvelser er også tekstforståelses- og fortolkningsøvelser 

 

Kursisterne skal have fokus på forskellige læringsstrategier, blandt 

andet gættestrategier og memoteknikker 

 



Dias 51 

Tak for jeres opmærksomhed! 

 

 

Spørgsmål og kommentarer? 



Andersen, L. og Henriksen, B. (2014) Ord og tekst. I Andersen, H; 

 Fernandez, S.; Fristrup, D. & B. Henriksen (red) (2014)  

 Fremmedsprog i gymnasiet. Samfundslitteratur, 157-167  

Andersen, H; Fernandez, S.; Fristrup, D. & B. Henriksen (2015)  

 Fagdidaktik i sprogfag. Frydenlund 

Christensen, B. et. al. (2000). Ord og tekst. Sproglig opmærksomhed i 

engelskundervisningen i gymnasiet og HF.  Uddannelsesstyrelsens 

temahæfteserie nr. 25 

Gimbel, J. (1995). Bakker og Udale. Sprogforum, Nr 3, 28-34. 

Henriksen B. (2015). Fokus på det oversete ordforråd.  I Søndergaard 

Gregersen, A. (red). Sprogfag i forandring. Pædagogik og praksis. 

Samfundslitteratur. 
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