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Vores	oplæg	–	en	Bireretters	menu	

² Appetizer	1	
ü Projektets	formål,	rammer	og	overordnede	indhold	
	

² Appetizer	2	
ü Projektets	resultater	
	

² Hovedret	
ü Hvordan	underviser	vi	eleverne	i	morfologisk	analyse	og	
kontekstanalyse?	

² Dessert	
ü Hvordan	kan	I	og	vi	tage	de	positive	erfaringer	med	videre?	



Projektets	formål	

ü At	udvikle	og	afprøve	et	efteruddannelseskursus	
målrettet	ordkendskabsundervisning.	Målgruppen	
er	dansklærere,	læsevejledere	og	sprogvejledere	på	
mellemtrinnet.	

	
ü At	udvikle	og	afprøve	et	eksperimentelt	
undervisningsforløb	målrettet	elevers	tilegnelse	af	
nye	ords	betydning	og	stavemåde.	Målgruppen	er	
elever	på	mellemtrinnet.	
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Projektoversigt	

Ideer	og	
resultater	fra		
forsknings-
litteraturen	

Afprøvning	af	konkret	
undervisningsforløb	
som	er	anvendeligt	i	
den	danske	folkeskole	

Efteruddannelses-
kursus	bl.a.	med	

fokus	på	
implementering	

2016	

2017	
	

Kurset	og	det	udviklede	
undervisningsforløb	indgår	i	en	
stringent	effektundersøgelse	med	

deltagelse	af	27	klasser	
	

Kurset	afvikles	i	Bire	
kommuner,	nu	med	

udgangspunkt	i	et	evidens-	
og	erfaringsbaseret	

materiale	

2018	



Hvorfor	

•  …sætter	vi	fokus	på	
ordkendskabsundervisning	og	ordtilegnelse	
under	selvstændig	læsning?		

	
•  …sætter	vi	fokus	på	mellemtrinnet?		

•  …ønsker	vi	at	læse-	og/eller	sprogvejledere	
deltager	i	kurset	og	i	planlægningen	og	
afviklingen	af	undervisningsforløbet?	
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Prøv	en	kontekstanalyse	

Så	boede	her	også	engang	for	et	Par	
hundrede	Aar	siden	en	Mand,	de	kaldte	Ib.	
Hvad	hans	Kone	hed,	har	jeg	aldrig	kunnet	
opspørge,	men	saa	meget	veed	jeg:	at	han	
havde	en	eneste	Datter,	som	hed	Maren;	og	
til	daglig	Brug	kaldte	de	hende	Ma-Ibs.	Hun	
skal	have	været	knøb	og	snøg,	dette	her	
kvindfolk;	og	hvor	hun	færdedes,	der	
skottede	de	unge	Karle	efter	hende;	men	hun	
skottede	ikke	efter	Anden,	end	efter	Sejer.	…	
	

De	Tre	Helligaftener	
(En	jydsk	Røverhistorie)	

	
St.	St.	Blicher	

ord	



Prøv	en	morfologisk	analyse	

•  undervisningsforløb	

•  ordopdagelsesrejse		

ord	

under-vis-ning-s-for-løb	
	

undervis-ning-s-forløb	
	

ord-op-dag-else-s-rejse	
	

ord-opdag-else-s-rejse		



Tag	ordet	med	dig!		
del	1	

to	uger,	12	lektioner	
	

morfologisk	analyse	
primært	fokus	på	aDledninger	

	
10	nøgleord		

del	2	
Bire	uger,	16	lektioner	

kontekstanalyse			
primært	fokus	på	Dire	konteksttyper	

10	nøgleord		
semantisk	netværk	

kan	jeg	dele	ordet	
i	morfemer?		

fortæller	
konteksten	mig	
noget	om	ordet?	
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Efteruddannelseskurset	
² Dag	1	

–  Tilegnelse	af	nye	ord	på	skrift	
–  Hvad	skal	I	lære	eleverne?	

² Dag	2	
–  Forløb	1:	introduktion,	lektionsplan	og	materialer	
–  Skolevis	planlægning	af	afvikling	og	sparring	

Afvikling	af	forløb	1	

² Dag	3	
–  Forløb	1:	erfaringsudveksling	
–  Forløb	2:	introduktion,	lektionsplan	og	materialer	
–  Skolevis	planlægning	af	afvikling	og	sparring	

Afvikling	af	forløb	2	
	

	



Efteruddannelseskurset	-	evaluering	

ü Fagligt	løft?	
ü Undervisning	i	morfologisk	opmærksomhed		
ü Direkte	undervisning	i	ords	stavemåde	og	betydning		
ü Undervisning	i	strategier	til	ordtilegnelse	under	
selvstændig	læsning	

	
ü Klædt	på	til	at	gennemføre	undervisning?		
	
ü Værdifuld	kollegial	sparring?		

1:	Nej,	slet	ikke	 5:	Ja,	i	høj	grad	

(4,7)	
	 (4,7)	

	
(4,4)	
	

(4,8)	
	

(4,3)	
	



Undervisningsforløbet	-	evaluering	

•  To	elevgrupper	matchet	på	ordforråd	og	
sætningslæsefærdighed:	

– Eksperimentgruppen	(15	4.	klasser	fra	8	skoler	i	
Høje-Taastrup	Kommune):		

•  303	elever	med	forældretilladelse	og	data	fra	både	præ-	
og	posttest	

– Kontrolgruppen	(12	4.	klasser	fra	5	skoler	i	Greve	
Kommune)	

•  227	elever	med	forældretilladelse	og	data	fra	både	præ-	
og	posttest	
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Resultater	–	trænede	elementer	
ü  Trænede	ord	(betydning	og	stavemåde)	

ü  uaDhængig,	kompromis	

	
ü  Morfologisk	opmærksomhed	

ü  u-gen-kende-lig,	kær-lig-hed-s-erklær-ing					

	
ü  Morfologisk	analyse	

ü  genbrugsforsøg,	uafrystelig,	klimaforandring		
	
	
ü  Kontekstanalyse	

ü  Dette	dyr	kan	ligesom	bier	forsvare	sig	ved	at	_______________.	
ü  Lørdag	var	der	_______	i	butikken.	Alle	varer	var	sat	ned,		

	og	alt	blev	hurtigt	solgt.	
ü  Mødet	sluttede	tidligt,	fordi	man	besluttede,		

	at	det	ikke	var	nødvendigt	med	en	___________.	
	
	
	



Resultater	–	ordtilegnelse	tekstlæsning	

ü Kontekstanalyse	
² …Samir	kan	ikke	følge	med	i	Dilmen,	så	efter	ti	minutter	
resignerer	han	og	tager	hjem…		

	
ü Kontekstanalyse	+	morfologisk	analyse		

² …Carl	har	brugt	næsten	al	sin	tid	om	bord	på	et	
dykkerskib.	Derfor	er	det	en	meget	stor	omvæltning	for	
ham	at	skulle	være	så	meget	hjemme	i	sin	lejlighed…		

	
ü Tilegnelse	af	nye	ords	stavemåde	



Morfologisk	analyse	
–  Morfologisk	
opmærksomhed	

–  Nøgle	til	at	forstå	
sammensatte	ord	

–  Udvalgte	forstavelser	
–  Udvalgte	aBledningsendelser	
–  Morfologisk	baserede	
hypoteser	om	ords	
betydning	

Kontekstanalyse	
–  Opmærksomhed	på	
konteksten	

–  Udvalgte	konteksttyper	
(clue	typer)	

–  Signalord	og	graBiske	
modeller	

–  Hypoteser	om	ords	
betydning	baseret	på	
konteksten	
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Kombinere	strategierne	under	tekstlæsning	
-	Generel	strategiramme	

Elementer	i	strategiundervisningen	



Udvælgelse	af	morfemer	og	
konteksttyper	

	
•  Ordmateriale	
•  Forstavelser	
•  ABledningsendelser	
•  Konteksttyper		
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Indsamling	og	
analyse	af	tekster	
relateret	;l	fagene	
	Dansk,	Historie,	
Natur/Teknik	og	
frilæsningsbøger	

	



Aktivitetstyper	
•  Lærermodellering/fælles	

•  Paraktiviteter	

•  Gruppeaktiviteter	

•  Individuel	øvelse	
	
	
	

Alle	tænker	højt	
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Plakat	



07/12/18	 18	

Plakat	2	
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Plakat	





	
	
Dyrene	søger	mod	Bloden,	fordi	de	har	brug	for	at	___________.		
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drikke	

Andet	



	
	
Dyrene	søger	mod	Bloden,	fordi	de	har	brug	for	at	___________.		
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drikke	



	
	
Dyrene	søger	mod	Bloden,	fordi	de	har	brug	for	at	___________.		

23	

drikke	
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Er der hjælp i konteksten? Er der fx...

ord, der betyder det samme?

en årsag og en følge?

ord eller sætninger, der betyder det modsatte?

et eksempel?

fordi, for, 
så, derfor

men, mens, 
andre, 
til gengæld
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Morfologisk	analyse	
–  Morfologisk	
opmærksomhed	

–  Nøgle	til	at	forstå	
sammensatte	ord	

–  Udvalgte	forstavelser	
–  Udvalgte	aBledningsendelser	
–  Morfologisk	baserede	
hypoteser	om	ords	
betydning	

Kontekstanalyse	
–  Opmærksomhed	på	
konteksten	

–  Udvalgte	konteksttyper	
(clue	typer)	

–  Signalord	og	graBiske	
modeller	

–  Hypoteser	om	ords	
betydning	baseret	på	
konteksten	

28	

Kombinere	strategierne	under	tekstlæsning	
-	Generel	strategiramme	

Elementer	i	strategiundervisningen	



Videre	på	baggrund	af	de	positive	
erfaringer	

Ø  Forståelsesmonitorering	indarbejdes	i	materialet	
	
Trin	1:	Forståelsesmonitorering	

ü  Eleverne	stopper	op	ved	ukendte/udfordrende	ord	
ü Har	jeg	set/hørt	ordet	før?	Hvad	ved	jeg	om	det?	

	
	
Trin	2:	Anvendelse	af	generel	strategiramme	

ü  Eleverne	anvender	strategirammen,	de	har	arbejdet	med	
i	undervisningen	

	
	
Trin	3:	Forståelsesmonitorering	

ü  Eleverne	vurderer,	om	de	har	lært	noget	om	ordets	
betydning	
ü Hvis	ikke:	Hvad	gør	jeg	så?	
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Videre	på	baggrund	af	de	positive	
erfaringer	

Ø Forståelsesmonitorering	indarbejdes	i	
materialet	

Ø Undervisningsmaterialet	udgives	(Gyldendal	
Uddannelse:	maj	2019)	

Ø Efteruddannelseskursus	for	dansklærere	og	
læse-/sprogvejledere	udbydes	til	kommuner	
(tagordetmeddig@gmail.com)	

Ø Bred	implementering	–	også	i	andre	fag	
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