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Få forståelsen med

Et kort besøg i jeres ordkendskab

Sæt ord på: 

• hvor godt kender I disse fire ord? kender slet ikke  kender rigtig godt

• er der hjælpsomme morfemer til at regne ordbetydningerne ud?

hjerneflugt

ekvivok

ormegård

orkestrering
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Få forståelsen med
Implementering af læseforståelsesstrategier på tværs af fag: 
Systematisk kortlægning af udfordringer og barrierer for ønsket effekt

• Projektejer: Høje Taastrup Kommune

• Projektleder: Tina Rønberg Nielsen, 
Pædagogisk konsulent for sprog og 
læsning 

• Projektkoordinator: Anne-Mette Veber 
Nielsen (NVL)

• Forskergruppe: Holger Juul (KU), Dorthe 
Klint Pedersen, Hanne Trebbien 
Daugaard, Anne-Mette Veber Nielsen 

• Ledelses- og læringskonsulent: Malene 
Ringvad

Hvad vil jeg tale om?

Implementering af 

læseforståelsesstrategier 
på tværs af fag: 

Systematisk kortlægning af 
udfordringer og barrierer 
for ønsket effekt

De organisatoriske rammer: 
Hvordan klæder vi de 
fagprofessionelle på?

Hvilke strategier? I hvilke fag? Og 
hvordan klæder vi eleverne på?

Case Ebert: Foreløbige 
iagttagelser 

1

2

3

3

4



15-09-2022

3

Afprøvningsfasen: skoleåret 2022/2023

Forløb 1 
august til 
december

Forløb 2
januar til 

juni
løbende 

evaluering 
og justering

Forståelsesmonitorering 
og ordkendskab

Forståelsesmonitorering 
og 

inferenser / 
tekstsammenhæng

Da Vinci Superstar

Polyhistor. En monumental og helt unik udstilling på Louvre hylder den italienske mester og 
tegner et bredt portræt af det multifacetterede renæssancegeni.

…

Da jeg begynder min gennemgang af udstillingen efter en grundig indføring fra udstillingens 
to kuratorer, er der fortsat en tom plads, hvor da Vincis proportionskanon skulle hænge. Men 
pludselig dukker en mand med et lille følge op med en sirlig ramme med pansret 
museumsglas og giver sig til at skrue den berømte stregtegning i Leonardos karakteristiske 
brune blæk op på den tomme plads.

Jeg kender slet ikke ordet (farv rødt)
Jeg kender ordet lidt (farv gult)
Jeg kender ordet godt (farv grønt)

Weekendavisen 1. november 2019

Forløb 1: Stop op! Og tag ordet med dig
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Forløb 1: Stop op! Og tag ordet med dig

forståelses-
monitorering

forståelses-
monitorering

kontekst- og 
morfemanalyse

Prøv en morfologisk analyse

• undervisningsforløb

• ordopdagelsesrejse 

under-vis-ning-s-for-løb

undervis-ning-s-forløb

ord-op-dag-else-s-rejse

ord-opdag-else-s-rejse 
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Semantisk gennemskuelighed

• undertøj vs. underholdning

• skumbanan vs. skumring

 Opfordring: lad undervisning i morfologisk analyse 
gå hånd i hånd med kontekstanalyse:

”… ved kørsel i stærkt sollys, hvor der er vekslende lys 
og skygge, diset vejr, i skumring, ja selv i tåget vejr er der 
mange, som kører uden lys” (korpus.dk) 

Prøv en kontekstanalyse

Jeg har tilbragt en meget behagelig Dag i Vejlbye

Præstegaard. Hr. Søren var ikke hjemme, da jeg 

kom; men Jomfrue Mette tog saare venlig imod 

mig. Hun sad og spandt, som jeg traadte ind ad 

Døren; og det forekom mig, at hun blev ganske 

rød i Ansigtet. Det var artigt nok, hvorlænge det 

varede inden jeg kunde hitte paa Noget at tale 

om. Naar jeg sidder i Retten, mangler jeg aldrig 

hvad jeg skal sige; og naar jeg har en Skjelm i 

Forhør, leder jeg ikke længe om Qvæstioner; 

men foran dette fromme, uskyldige Barn stod jeg 

saa sloten, som en Hønsetyv.

St. St. Blicher: Præsten i Vejlbye (1829)
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Finder vi udfordrende ord i tekster til fagene dansk, 
kristendomskundskab, historie, N/T og matematik?

TEMA 7B

Læsekrav i fagtekster til 5.-6. klasse 

Hanne Daugaard, ph.d., selvstændig konsulent

Holger Juul, ph.d. lektor Københavns Universitet 

Vi fremlægger resultaterne fra en afdækning af 

læsekrav i fagtekster til 5.-6. klassetrin gennemført i 

forbindelse med projektet Få forståelsen med. Vi 

fokuserer især på udfordrende ordforråd og krav 

om inferenser (følgeslutninger). Afdækningen er 

gennemført med tekster fra fagene dansk, matematik, 

kristendomskundskab, historie, natur/teknologi, og 

oplægget vil indeholde eksempler fra disse fag. 

Natur/teknologi Udfordrende ord

Fag-karakteristiske ord Ikke fag-
karakteristiske 
ord fundet i 
fagets tekster

Redskabsord Ord knyttet til faget via typiske emner 

1. Fagets 
særlige 

redskaber, 
arbejdsmåder 

og 
deldiscipliner

2. Centrale 
fænomener og 

begreber

3. Ord der sjældent 
forekommer i 
mere almene 
sammenhænge?

4. Ord der kan have 
faglig nuance, men 
også forekommer 
med mere almen 

betydning

<----------------------------------------------------------------------->

07
Sig’natur
5. kl

Mikroskop Fotosyntese
Kuldioxid
Celler
Grønkorn 

Næringssalte
Alger
Bladudsnit
Muldjorde
Sandjorde

Livsbetingelser
Næring
Næringsfattige

Transporteres
Trives 

08
Sig’natur
6. kl

Kemisk
Biologisk

Elektricitet
Induktion
Mangan
Trykket
Stoffer

Spildevand
Luftforurening
Grundvandet
Vandværket
Rensningsanlæg

Husholdningsaffald
Iltes
Kloakrør
Vandrør
Installationer

Betragte
Forbrug
Produktion
Resurser
Proces

• Hvilke ord er centrale for faget generelt, dvs. på tværs af emner  gør et stort nummer ud af dem og 
repeter

• Hvilke ord er centrale for det emne, vi er i gang med lige nu? Introducer eleverne til dem før og løbende 
mens man arbejder med emnet 

• Hvilke ord egner sig til morfologisk analyse? Lad gerne eleverne selv prøve kræfter med dem

• Hvilke ord er ikke specifikke for dette fag, men vil være nogle eleverne kan møde på tværs af tekster? 
Skal de have en egen væg i klassen, så andre lærere også kan arbejde med dem? Giver teksterne 
hints om hvad ordene kan betyde, så eleverne selv kan analysere sig frem til et fornuftigt bud? 
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Afprøv
strategierne
udvalgte ord

Afprøv 
strategierne  
tekstuddrag
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Strategierne 
som 
del af elevernes 
arbejde 
under læsning

Følg en faglærer
To halve kursusdage
Observation af dansklærer der anvender værktøjerne + 
sparring med faglig leder
Du præsenteres for projektets praksisteorier, værktøjer og 
eksempler på brug med udgangspunkt i fagtekster 

Fem gange Fælles Faglig Forberedelse
Du forbereder aktuel fagtekst
Du planlægger særligt tilrettelagt lektion i samarbejde med 
dit team

Afprøvning af særligt tilrettelagt lektion
Din undervisning observeres af leder eller vejleder
Du deltager efterfølgende i en læringsåben samtale

inputsporet

samarbejds-
sporet

tilpasnings-
sporet
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Antagelse 1: 
For at forstå teksterne 
må man forstå ordene

Undervisning i udvalgte 
nøgleord/fagspecifikke ord

Øge elevernes forståelse af 
en specifik tekst / et 
specifikt fagligt emne

Undervisning i strategier til 
ordtilegnelse gennem (typisk) 
selvstændig læsning

Øge elevernes forståelse af 
en specifik tekst + øge deres 
generelle ordforråd

Antagelse 2:
God forståelse af fagtekster forudsætter de tre F’er og…

Fagord: 
Kendskab til det faglige 
område og det faglige 

ordforråd

Forforståelse:
Aktivering af relevant 
baggrundsviden om 

tekstens emne 
/opgaveformatet

Formål:
Opstilling af relevante 

læseformål og 
regulering af 
læseudbyttet

Opgaveforudsætninger: 
Viden om hvad opgaverne stiller 

af krav

Vejviser:
Udnyttelse af viden om 

fagtekstens særlige struktur. 
Kombinere informationer fra 

tekst og figurer / tabeller

Følgeslutninger:
Etablering af 

følgeslutninger på basis 
af det læste

Sorter:
Udvælgelse og fravalg. 

Hvad er vigtigt for 
læseformålet / opgaven
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Antagelse 3: 
Sprogmiljøet i klassen er afgørende 
for elever med sprogforståelsesvanskeligheder

Alle elever, men i særlig grad elever med sprogforståelsesvanskeligheder, vil 
profitere af:

• Genkendelige strukturer i tilrettelæggelsen af undervisningen (visuel 
understøttelse)

• Tydelig og hyppig modellering af strategier / fremgangsmåder for 
opgaveløsning (visuel understøttelse) 

• Aktiviteter der lægger op til sproglig aktivitet og deltagelse for alle elever

• Genkendelige roller i par- og gruppearbejder

• Mange gentagelser og hyppig repetition

1_spørger om hjælp 60%

2_morfemanalyse 6%

3_stavelser 2%

4_ordbog 10%

5_læser frem 4%

6_søger på nettet 10%

7_springer over 2%

8_genlæser 4%

Positive konsekvenser for eleverne?

Du er i gang med at læse teksten. Du kommer til et afsnit, du ikke forstår. Hvad gør 
du?

Du kommer til et ord, du ikke kender. Hvad gør du?

Kvalitativ vurdering af gruppens arbejde under læsning

Skalavurdering fra 1-3: 
1= utilstrækkelig, 2 = tilstrækkelig, 3 = fremragende 

 Udfyldning af rollen som tekst-guide:
 Udfyldning af rollen som ord-guide:
 Aktivitetsniveau hos alle elever i arbejdet med at læse teksten og opfylde 

læseformålet: 

1_spørger om hjælp 66%

2_genlæser eller finder hjælp i teksten 30%

3_prøver at forstå ordene 4%
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Positive konsekvenser for eleverne?

Før- og eftermålinger

Forståelsesmonitorering på ordniveau (undervisningsforløb 1)

Inferensfærdigheder (undervisningsforløb 2)

Forståelse af fagtekster (samlet effekt)

Synes om / Det giver mening

Kompetencer/Færdigheder

Gøre det (x 100)

Effekt for eleverne

Implementeringsforløb med analyse af barrierer 

Træning, observation
og feedback ->

Faglige, personlige, kollegiale 
og organisatoriske incitamenter ->

Mere træning, observation 
og feedback ->

Kursus ->

Barriereanalyse:
Hvad hindrer udviklingen af kompetencer 
og færdigheder? Hvilke praksisteorier er i spil?
- Og hvad fremmer udviklingen?

Barriereanalyse:
Hvad hindrer anvendelsen af erhvervede 
kompetencer og færdigheder? 
Hvilke praksisteorier er i spil?
- Og hvad fremmer anvendelsen?

Barriereanalyse:
Hvad hindrer opnåelse af effekt for eleverne?
- Og hvad fremmer opnåelsen af effekt?

Positive konsekvenser for faglærerne?
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Positive konsekvenser for faglærerne?

Udfordringer og barrieretyper – forventede af ledelsen på pilotskolen

• Læsning er ikke vores ansvar

• Konkurrerende prioritering: Læsning vs. fagligt indhold

• Apati (nytteværdi)

• Tid

• Bekymring for manglende evne og mod

• Oplevelsen af relevans for sit eget fag mangler

Viden, værdier og overbevisninger:

- Hvorfor blev det gjort eller 
ikke gjort?

Handlinger:

- Hvad blev der gjort - eller ikke 
gjort? 

Konsekvenser:
- Hvad skete der efterfølgende?

START 
HER:

Robinson, 2018 

De faglige lederes redskab: Læringsåbne samtaler

Viden, værdier og overbevisninger:

- Hvad er begrundelserne bag?

Handlinger:
- Hvad er vi blevet anbefalet at 

gøre? 

Konsekvenser:
- Hvad forventer vi, der sker 

bagefter?

1 3 2

På baggrund 
af observation
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Grundlæggende 
antagelser om, hvordan 
man afprøver og tilegner 
sig ny kompetence

1. Han gør det, fordi han skal = han holder sikkert op, når han ikke skal længere. 
2. Han afprøver én gang (på eget initiativ) en fortolket variation af det lærte. Når dette 
ikke giver en larmende ny effekt, går han tilbage til det gamle -uden at han tænker 
nærmere over, at han gør det. Det virker ikke som om, at han har forventet noget andet. 
= Det nye får kun én halvgjort chance. 

Grundlæggende 
antagelser, værdier mm

Han har en praksisteori om tavlen og brugen af grafisk fremhævelse, som er 
konkurrerende med den anbefaling han får af forskerne, nemlig: ”Man kan godt være 
forberedt og så bare gøre det mundtligt, det er de samme samtaler -om jeg på forhånd har 
fundet de ord, eller jeg finder dem stående”.

Jeg ved fra min observation hos denne lærer, at tavlen ikke var læselig og jeg knap kunne 
høre hvad han sagde, da han læste op, så FREMHÆVELSE og TYDELIGHED er ikke en 
afgørende pædagogisk faktor hos ham -derimod nærvær, anerkendelse, samspil og gode 
relationer til eleverne. 

= Så der er et mismatch mellem den didaktisk værdi og tilgang til spørgsmålet om 
systematik og fremhævelse hos læreren -og så den anbefaling, forskerne kommer med. 
= Han vil være utilbøjelig til at følge anbefalingerne. 

Grundlæggende 
antagelse om 
undervisningsopgaven i 
matematik

Eleverne skal helst blive selvhjulpne.
Jeg er helst fri for at undervise i ordkendskab, for jeg har travlt nok med at lære dem at 
dividere 
= Antagelsen er fejlagtigt (sammenlignet med forskernes viden), at 
matematikkompetencer kan trænes uafhængigt af træning i sprog-og læsefærdigheder.

.

Afsluttende spørgsmål eller kommentarer?
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