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Fidusen med syntaks

• Syntaks signalerer, hvordan ordbetydningerne skal 
kombineres i sætninger til sætningsbetydninger, så 
vi slipper for at 
• gætte (inferere).
• huske

Pigen bærer hesten



Disposi&on
• Den enkle læsemodel

• Særligt fokus på sætningsforståelse
• Grunde til at tro, at syntaksforståelse er et problem 

for (nogle) elever op gennem grundskolen.
• Børn med sprogforstyrrelser
• Undersøgelser af almindelige skoleklasser (etsprogede).

• Grunde til at være i tvivl om betydningen af 
syntaksforståelse
• Praktiske implikationer

• Intervention eller kompensation?



Sprogforståelse
• Ordforråd
• Forståelse af sætninger
• Inferensdragning
• Forståelsesmonitorering
• Udny6else af tekststruktur

A-odning
• Bogstav-lyd-kendskab
• Sikker ordlæsning
• Automa?sk ordgenkendelse

Læseforståelse

Den enkle læsemodel

Her eBer Oakhill, Cain & Elbro:
Læseforståelse – indsigt og
undervisning



Sætninger forstås et ord ad gangen

Søren så ikke bananskrællen. Me1e 
ringede e4er hjælp



Inferenser (læse mellem linjerne)

Søren så ikke 
bananskrællen

Mette ringede efter 
hjælp

Fra Carsten Elbro: Læsning 
og læseundervisning



Syntak'ske signaler

• Ordrækkefølge
• Pigen løftede så den stærke mand.
• Den stærke mand løftede så pigen.
• Den stærke mand løftede pigen så.

• Bøjningsformer
• Han løftede hende.
• Ham løftede hun.

• Ordrækkefølge og bøjning
• Pigen løftede den stærke mand.
• Pigen blev løftet af den stærke mand.



Læseforståelsesprocessen
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Men er der et problem med 
syntaks?
• Børn med udviklingsmæssig sprogforstyrrelse

• DLD (developmental language disorder)
• Tidligere SLI (specific language impairment)

• To større udenlandske undersøgelser har anslået, at ca 
7-8% af elever omkring skolestart har DLD.
• Stor andel (90%) af dem når ikke faglige mål i løbet af 

første klasse (mod ca 30% for de øvrige elever). Engelsk 
undersøgelse (Norbury et al., 2016).
• Der er også langQdskonsekvenser for uddannelse (fx 

ConQ-Ramsden et al., 2009; Elbro et al., 2011; Snowling et al. 
2001).
• Svært at opdage ved ældre elever

• De kan have korrekt, men korWaXet sprog 



Sprogfærdigheder udgør et kontinum

• Hvad med dem, som ligger lige over 
grænseværdien?
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Sætningsforståelse hænger
sammen med teks4orståelse
• Er der problemer i almindelige klasser?
• Korrelation: Tendens til at dem, der har dårligere 

sætningsforståelse, også har dårligere 
læseforståelse. 

(Catts, Adloff & Weismer, 2006; Silva & Cain, 2015; LARRC, 
2017; Poulsen & Gravgaard, 2016; Grandjean & Poulsen, 
2017).



Undersøgelse af
sætningsforståelse i femte klasse
• Er der I almindelige skoleklasser elever, der har 

vanskeligheder med at bruge syntak7ske 
informa7oner?

• Er der sammenhæng mellem evnen 7l at bruge 
syntak7ske informa7oner og læseforståelse?

Poulsen, M., & Gravgaard, A. K. D. (2016). Who did what to 
whom? The rela7onship between syntac7c aspects of 
sentence comprehension and text comprehension. Scien&fic 
Studies of Reading, 20, 325-338.



Sætningsforståelsestest

Jonas og Simon venter på bussen. Simon bliver sparket af JonasHvem sparker?

Simon Jonas 



Er det nu også syntaksen der er
udfordringen?

Lette konstruktioner
Julie fanger Clara

Lasse så katten som kyssede
hunden

Svære konstruk.oner
Simon blev fanget af
Kasper

Lo<e kender hesten som
koen slikker



Er der vanskeligheder med at 
forstå sætninger?
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Sammenhænge: Svære sætninger

r = 0,47



Ingen sammenhæng ved lette

r = 0,10



Læseforståelse og a-odning

r = 0,31



Læseforståelse og ordforråd

r = 0,38



Læseforståelse og arbejdshukommelse

r = 0,01



Opsummering af undersøgelsen

• Elever i almindelige 5. klasser misforstår basal 
sætningsbetydning.
• I højere grad ved mindre hyppige syntak=sk 

konstruk=oner.
• Elever, der er =lbøjelige =l at misforstå de svære 

konstruk=oner, er også =lbøjelige =l at have svag 
læseforståelse.
• Sammenhæng har styrke som ordforråd og aAodning

• Ingen sammenhæng ved leBe sætninger, så det er 
nok ikke en hukommelseseffekt.



Syntak'sk færdighed fremfor viden
• Syntaktisk færdighed: Robusthed i evnen til at gøre 

brug af syntaktiske signaler.
• Syntaktisk færdighed kan udfordres af
• Uvant syntaks (passiver, objektrelativer)
• Udfordrende omstændigheder

• Ny undersøgelse: 
• Tilsvarende resultater med mundtlige

sætningsforståelsestest i 5. klasse i anden 
undersøgelse.
• MEN også lette sætninger var svære og hang 

sammen med læseforståelse.
Grandjean, D., & Poulsen, M. (2017). Er syntaks en 
flaskehals i forståelsen? NyS, 52-53, 207-230.



Grunde til at være i tvivl om 
betydningen af syntaks
• Klart at noget læseforståelse fejler pga

u2lstrækkelig sætningsforståelse.
• Stadig uklart hvorfor sætningsforståelsen fejler hos 

nogen
• Syntak2sk færdighed
• Baggrundsviden
• Opmærksomhed
• Forståelsesmonitorering
• Hukommelse?



Hvad kan man gøre?
• Interven'on
• Til svære *lfælde: Metasproglig instruk*on (måske 

Shape Coding by Susan Ebbels).
• I almindelige klasseværelser: Svag dokumenta*on, 

uklart behov?
• Støt opbygning af erfaring: læs/lyt en masse? 

• Kompensa'on
• Opmærksomhed på, at elever kan have svært ved at 

forstå, hvad der bliver sagt og skrevet?
• selvom der ikke er svære ord

• Sænk læsetempoet?
• Inviter *l at tjekke, at det man læser giver mening?



Konklusion
• Svagt ordforråd og inferenser er velkendte årsager 

2l læseforståelsesproblemer
• Men forståelsen kan også fejle på sætningsniveau.
• Nogle indika2oner på at det skyldes svage 

syntaksfærdigheder.
• Der er god grund 2l at tro, at der er børn der går 

rundt med uopdagede sprogforstyrrelser. 
• Vi mangler gode redskaber 2l opsporing i ældre 

klasser.
• Interven2onsmuligheder er stadig uklare.
• Hvad der gælder for etsprogede gælder nok også 

for tosprogede.



Fidusen med syntaks

• Med syntaks slipper vi for at
• gætte (inferere).
• huske

Pigen bærer hesten


