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Baggrund

• Projektet Tag ordet med dig (2015-2018)
• Effektundersøgelse, 4.kl. 
• Ordtilegnelsesstrategier

• Morfologisk analyse
• Kontekstanalyse
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Den lange titel: Fra undervisning til selvindlæring – Veje til at fremme tilegnelsen af nye ord under selvstændig læsning på mellemtrinnet. Projektet 
blev gennemført ved Center for Læseforskning, KU, i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune og var finansieret af A. P. Møller og Hustru Chastine 
Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. 

Sam | arbejd | s | vilje

De lavede sabotage, så togene ikke kunne køre



Baggrund

• Projektet Få forståelsen med (2020- )
• Effektundersøgelse, 5.-6. kl.

• Ordtilegnelsesstrategier nu på tværs af fag
• Forståelsesmonitorering (på ordniveau)
• Inferenser (dvs. følgeslutninger)

 Afdækning af ordforråd og inferenskrav i fagtekster til 5.-6. kl. som 
udgangspunkt for udvikling af test og undervisningsmaterialer

15-09-2022 3

Få Forståelsen med foregår i Høje-Taastrup Kommune og gennemføres i samarbejde med bl.a. Nationalt Videncenter for Læsning. Projektet er 
finansieret af A.P. Møller of Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal



Afdækning af ordforråd og inferenskrav i fagtekster

• Er der udfordrende ord? 
• Hvad kan man sige om kravene til ordforråd? Hvilke ord?

• Er der inferenskrav? 
• Hvad kan man sige om kravene til inferensdragning? Hvilke inferenser? 
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Det videre program

• Indsamling og udvælgelse af fagtekster

• Udfordrende ord i teksterne
• Pilotdata: hvor godt monitorerer eleverne deres forståelse? 

• Inferenser i teksterne
• Pilotdata: hvordan kan man undersøge om elever drager inferenser?

• Opsamling/konklusion
• Spørgsmål
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Indsamling og udvælgelse af tekster

• Dansk, historie, kristendomskundskab, natur/teknologi, matematik
• Grundbogssystemer og fagportaler

• Alinea
• Clio
• Dansklærerforeningen
• Edulab
• Gyldendal Uddannelse 

 Første analyser:
grundbøgerne 

20 opslag (ord)
40 opslag (inferenser)
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Udfordrende ord

• Ord som vi forventer 10% eller flere elever på klassetrinnet ikke kender 
(godt). 

•  75% af de markerede ord blev markeret af begge bedømmere
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Udfordrende ord 

Fag-
karakteristiske 

ord

Mikroskop
Fotosyntese
Livsbetingelser
Bladudsnit
Biologisk
Kuldioxid
Næringssalte 
Næring 

Ord i fagtekster



Fag-karakteristiske ord

• Fagets redskabsord
• Fagets særlige redskaber, arbejdsmåder og deldiscipliner

• Ord knyttet til faget via typiske emner
• Ord for fagets centrale fænomener og begreber 
• Ord der sjældent forekommer i mere almene sammenhænge
• Ord der også forekommer med mere almen betydning
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Mikroskop
Fotosyntese
Livsbetingelser
Bladudsnit
Biologisk
Kuldioxid 
Næringssalte 
Næring 



Fag-karakteristiske ord

• Fagets redskabsord
• Fagets særlige redskaber, arbejdsmåder og deldiscipliner mikroskop, biologisk 

• Ord knyttet til faget via typiske emner
• Ord for fagets centrale fænomener og begreber fotosyntese, kuldioxid
• Ord der sjældent forekommer i mere almene sammenhænge bladudsnit, næringssalte
• Ord der også forekommer med mere almen betydning livsbetingelser, næring
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Udfordrende ord

• Fagets redskabsord
• Fagets særlige redskaber, arbejdsmåder og deldiscipliner mikroskop, biologisk 

• Ord knyttet til faget via typiske emner
• Ord for fagets centrale fænomener og begreber fotosyntese, kuldioxid
• Ord der sjældent forekommer i mere almene sammenhænge bladudsnit, næringssalte
• Ord der også forekommer med mere almen betydning livsbetingelser, næring

• Ikke fag-karakteristiske ord 
• Ofte såkaldt kategori 2-ord eller før-faglige ord transporteres, proces, systematisk 
• Andre fags ord nationaløkonomi
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Udfordrende ord

• Fagets redskabsord
• Fagets særlige redskaber, arbejdsmåder og deldiscipliner division, regneark

• Ord knyttet til faget via typiske emner
• Ord for fagets centrale fænomener og begreber decimaltal, gennemsnittet
• Ord der sjældent forekommer i mere almene sammenhænge talfølger
• Ord der også forekommer med mere almen betydning overslag, fordelingen

• Ikke fag-karakteristiske ord 
• Ofte såkaldt kategori 2-ord eller før-faglige ord overvejer, hierarki, hensigtsmæssigt 
• Andre fags ord
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Erfaringer fra pilotafprøvning af testmaterialer
til projektet Få forståelsen med

• Pilotering i 4.-5. klasse sidst på skoleåret mhp. projekt i 5-6 kl fra starten af det
følgende skoleår (nemlig nu). 

• Svar fra i alt 41 elever (nogle gange lidt færre).

Testprogram der blev udviklet og afprøvet
• Spørgeskema: 

• Oplever eleverne selv at fagtekster kan være udfordrende?
• Ordkendskab: 

• Ramte vi skiven med de ord vi vurderede som udfordrende for målgruppen? 
• Forståelsesmonitorering: 

• Reagerer eleverne når de møder nye ord?
• Inferensdragning:
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Spørgeskema: Forståelse af tekster fra
dansk, matematik, historie og natur-teknik

• Hvor godt forstår du de tekster, du læser i faget XX?
• rigtig godt (1) / godt (2) / nogenlunde (3) / dårligt (4) / meget dårligt (5)

• Gennemsnitlig vurdering:
• 1,9 dansk
• 2,2 historie
• 2,4 matematik 
• 2,4 natur-teknik

15-09-2022 14



Spørgeskema: Nye ord i tekster fra
dansk, matematik, historie og natur-teknik

• Hvor tit møder du ord, du ikke kender, i teksterne i faget XX? 
• meget tit (5) / tit (4) / nogle gange (3) / næsten aldrig (2) / aldrig (1)

• Gennemsnitlig vurdering:
• 3,0 dansk
• 3,1 historie
• 3,1 matematik 
• 3,5 natur-teknik
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Hvilke ord er udfordrende for elever i 5.-6. klasse?

En test af ordkendskab
• 60 ord
• 50% “fagkarakteristiske”, 50% mere almene ord som vi vurderede som

muligvis udfordrende
• Godt halvdelen var ord vi havde belæg på i vores database
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fag fra database
ikke fra 
database

i alt til 
pilotering

matematik 4 2
6

dansk 4 2
6

historie 6 0
6

natur-teknik 4 2
6

kristendomskundskab 5 1

6

Andre Ord 8 22
30

I alt 31 29
60



Hvilke ord er udfordrende for elever i 5.-6. klasse?

En test af ordkendskab
• Historieord bl.a.: bønder, forordning, gejstlige, kilde
• Andre ord bl.a.: harme, lydig
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fag fra database
ikke fra 
database

i alt til 
pilotering

matematik 4 2
6

dansk 4 2
6

historie 6 0
6

natur-teknik 4 2
6

kristendomskundskab 5 1

6

Andre Ord 8 22
30

I alt 31 29
60



Eksempler på items

kilde
= 

den person eller den tekst som en oplysning kommer fra

• Rigtigt / Forkert / Ved ikke
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Eksempler på items

kilde
= 

en tåbelig person

• Rigtigt / Forkert / Ved ikke
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Eksempler på items

lydig
= 

når man gør hvad man bliver bedt om

• Rigtigt / Forkert / Ved ikke
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Eksempler på items

lydig
= 

når man ikke vil tie stille

• Rigtigt / Forkert / Ved ikke
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Version A og Version B

Ord Korrekt ordforklaring Ikke korrekt ordforklaring

kilde den person eller den tekst som 
en oplysning kommer fra en tåbelig person

lydig når man gør hvad man bliver 
bedt om når man ikke vil tie stille

bønder gårdejere, landmænd husdyr, fx køer og heste

gejstlige personer der arbejder for den 
kristne kirke, fx præster

personer som nemt bliver 
begejstrede

harme vrede hoste

forordning noget som er bestemt ved lov et indledende afsnit i en bog
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Resultaterne fra Version A havde fin sammenhæng med version B (r = ,87) 
og rimelig sammenhæng med eksisterende ordkendskabsprøve
(Find et foto; r = ,66)



Version A: Hvor svære var opgaverne?

Ord Korrekt ordforklaring Ikke korrekt ordforklaring Pct. OK Version A

kilde
den person eller den 

tekst som en oplysning 
kommer fra

lydig når man ikke vil tie stille

bønder gårdejere, landmænd

gejstlige personer som nemt bliver 
begejstrede

harme vrede

forordning et indledende afsnit i en bog
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Version A: Hvor svære var opgaverne?

Ord Korrekt ordforklaring Ikke korrekt ordforklaring Pct. OK Version A

kilde
den person eller den 

tekst som en oplysning 
kommer fra

51

lydig når man ikke vil tie stille 36

bønder gårdejere, landmænd 79

gejstlige personer som nemt bliver 
begejstrede 26

harme vrede 31

forordning et indledende afsnit i en bog 23
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En test af ordkendskabsmonitorering

• Inden testen med ordforklaringer havde eleverne mødt de 60 ord i en test 
hvor de blev bedt om følgende:
• I denne prøve skal du læse fem tekster. 
• I hver tekst skal du markere alle de ord som du ikke ved hvad betyder. 
• Det gør du ved at klikke på ordene. 
• Efter hver tekst skal du svare på to spørgsmål. 

• Teksterne mimede fagtekster, men var sværere end rigtige fagtekster til 5.-
6. klasse
• De skulle jo indeholde vores 60 fokusord
• Og samtidig måtte de ikke være så lange at testen blev for omfattende
• Eksempel på “historie-inspireret” tekst følger
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Marker ukendte ord
Tekst fra test af ordkendskabsmonitorering. 

Dagene før slaget
Det er uklart, hvad der skete i dagene før slaget. Det er ikke fordi der 
mangler kilder, men alle de udsagn, der er overleveret, stammer fra 
gejstlige eller adelige, som var lydige over for kongen. 
Hvordan bønderne oplevede begivenhederne, ved vi derimod ikke 
meget om. Men man kan formode, at de blev opfyldt af harme, da 
fogeden kom på besøg og bekendtgjorde kongens nye forordning.

• Der er 65 ord i teksten (uden overskriften der ikke var klikbar).
• Seks ord fra ordforklaringstesten er fremhævet
• Hvilke andre ord tænker I kan være udfordrende i 5.-6. klasse?
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Marker ukendte ord
Tekst fra test af ordkendskabsmonitorering

Dagene før slaget
Det er uklart, hvad der skete i dagene før slaget. Det er ikke fordi der 
mangler kilder, men alle de udsagn, der er overleveret, stammer fra 
gejstlige eller adelige, som var lydige over for kongen. 
Hvordan bønderne oplevede begivenhederne, ved vi derimod ikke 
meget om. Men man kan formode, at de blev opfyldt af harme, da 
fogeden kom på besøg og bekendtgjorde kongens nye forordning.

• 16 formodet udfordrende (heraf var 10 fra databasen)
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Marker ukendte ord
Tekst fra test af ordkendskabsmonitorering

Dagene før slaget
Det er uklart, hvad der skete i dagene før slaget. Det er ikke fordi der 
mangler kilder, men alle de udsagn, der er overleveret, stammer fra 
gejstlige eller adelige, som var lydige over for kongen. 
Hvordan bønderne oplevede begivenhederne, ved vi derimod ikke 
meget om. Men man kan formode, at de blev opfyldt af harme, da 
fogeden kom på besøg og bekendtgjorde kongens nye forordning.

• I alt 11 af de 16 formodet udfordrende ord indgik i 
ordkendskabstesten 
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Marker ukendte ord
Tekst fra test af ordkendskabsmonitorering

Dagene før slaget
Det er uklart, hvad der skete i dagene før slaget. Det er ikke fordi der 
mangler kilder, men alle de udsagn, der er overleveret, stammer fra 
gejstlige eller adelige, som var lydige over for kongen. 
Hvordan bønderne oplevede begivenhederne, ved vi derimod ikke 
meget om. Men man kan formode, at de blev opfyldt af harme, da 
fogeden kom på besøg og bekendtgjorde kongens nye forordning.

[Forståelsesspørgsmål:] Hvad handlede teksten om? 
• mangel på kilder / handlingen i en bog / # begivenheder før et slag 

/ et besøg hos kongen 
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Marker ukendte ord
Tekst fra test af ordkendskabsmonitorering

Dagene før slaget
Det er uklart, hvad der skete i dagene før slaget. Det er ikke fordi der 
mangler kilder, men alle de udsagn, der er overleveret, stammer fra 
gejstlige eller adelige, som var lydige over for kongen. 
Hvordan bønderne oplevede begivenhederne, ved vi derimod ikke 
meget om. Men man kan formode, at de blev opfyldt af harme, da 
fogeden kom på besøg og bekendtgjorde kongens nye forordning.

Hvilke af de 11 fremhævede ord blev der oftest/sjældnest klikket på i 
pilotafprøvningen (41 deltagere)?
• Oftest: fogeden (17), gejstlige (16), forordning (14)
• Sjældnest: udsagn (0), bønderne (1), kilder (1)
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Mere quiz

• Her er seks ord der indgik i andre Marker ukendte ord-tekster.
• katedral, lektor, skimning, overslag, realistisk, samfund

• Tre blev markeret af omkring halvdelen af de 41 pilot-elever
• Tre blev kun markeret af en enkelt elev. 
• Kan I fordele ordene i de to kategorier??
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Markeret af ca. halvdelen: katedral, lektor, skimning

Kun markeret én gang: overslag, realistisk, samfund

Slet ikke markeret: celler, dragt, forskere, gennemsnit, 
maksimalt, team, titel, udsagn

Markeret af stort flertal trigonometri, klorofyl 



Markering af ord som ukendte – og faktisk ordkendskab

• Når ord ikke markeres, kan det jo skyldes at eleverne faktisk kender dem.
• Testen giver os et ordkendskabsmål baseret på selvrapportering.
• Men: 

• Selvrapportering kræver at man er i stand til at monitorere hvilke ord man kender og 
ikke kender.

• Og det stiller yderligere krav til monitorering når ordene er indlejret i en tekst.

• Så lad os se på hvor ofte ord blev markeret og sammenholde med 
resultaterne fra ordforklaringstesten.
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Hvor svære var ordforklaringsopgaverne – og hvor ofte blev
ordene markeret?

Ord Pct. OK Ordforklaringer 
Version A

Pct. elever der markerede 
ordet i ”historieteksten”

bønder 79

kilde 51

lydig 36

harme 31

gejstlige 26

forordning 23
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Hvor svære var ordforklaringsopgaverne – og hvor ofte blev
ordene markeret?

Ord Pct. OK Ordforklaringer 
Version A

Pct. elever der markerede 
ordet i ”historieteksten”

bønder 79 2

kilde 51 2

lydig 36 12

harme 31 32

gejstlige 26 39

forordning 23 34
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Sammmenhæng mellem ordkendskab og monitorering
(phi-korrelationer)

phi = .01 Marker ukendte ord
kender ikke 
(markeret)

kender 
(umarkeret) I alt

Ordforklar kender 5 23 28
kender ikke 6 26 32
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phi = .71 Marker ukendte ord
kender ikke 
(markeret)

kender 
(umarkeret) I alt

Ordforklar kender 2 29 31
kender ikke 22 7 29



Fordeling af monitoreringsfærdigheder
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Foreløbig konklusion

• Monitorering af ordkendskab ser ud til at være en ting 
• dvs. noget som det måske kan give mening at undervise i
• FFM-projektet er p.t. ved at afprøve denne formodning

• Data fra større undersøgelse vil blive præsenteret senere

• Men der er også andre komponenter med betydning for læseforståelse og 
ordtilegnelse

• Og som også indgår i FFM-projektet
• Vi stiller tilbage til Hanne Trebbien Daugaard
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• Inferenser = følgeslutninger
• Læseren udleder information der ikke er udtrykt eksplicit i teksten 

Solen skinnede og fuglene kvidrede. Af og til gik det op ad bakke. Så måtte 
de træde hårdere i pedalerne. De var fremme ved middagstid.

pedalerneop ad 
bakke

[viden om 
verden] cykeltur+ +

Inferenser



Inferenser

Lokale inferenser (brobyggende inferenser)
• Yasmin elskede sit nye kæledyr. Den lille hvalp var virkelig nuttet. 

 Yasmins nye kæledyr var en hvalp

Globale inferenser (udfyldende inferenser)
• Børnene soppede og byggede sandslotte. Da det begyndte at blæse op, 

samlede de hurtigt deres tøj og cyklede hjem.

 De er på stranden
 De vil undgå uvejr/dårligt vejr
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Eksempler fra Oakhill, Cain & Elbro (2015)



Inferenser i fagtekster til 5.-6. klasse

• ”Ord til ord”

Den sorte død, pesten, i 1370 havde lagt store dele af Europa øde. Selvom sygdommen var 
frygtelig og voldte mange millioner menneskers død, førte den også noget godt med sig. 
(…)

Fra På sporet af historien til 6. kl., opslag 10-11 (Alinea)
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Inferenser i fagtekster til 5.-6. klasse

• ”Ord til tekst”

I både jødedommen, kristendommen og islam fortælles historien om Syndefaldet, hvor 
Adam og Eva spiser af den forbudte frugt. Og i alle tre religioner har denne overtrædelse
alvorlige konsekvenser for dem; nemlig at de skal opleve smerte, lidelse og død.

Fra Under samme himmel til 6. kl., opslag 10-11 (Alinea)

15-09-2022 43



Inferenser i fagtekster til 5.-6. klasse

• “Det til tekst”

I 1939 brød 2. verdenskrig ud. Mange lande deltog og rigtig mange mennesker, både 
soldater og civile døde. Krigen varede i 6 år og sluttede altså i 1945. Tre år senere 
besluttede de samme lande, at det aldrig måtte ske igen. (..)

Fra Under samme himmel til 5. kl., opslag 10-11 (Alinea)

Hvad er/var det der aldrig måtte ske igen?

 at en stor langvarig krig brød ud og mange mennesker døde. 
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Inferenser i fagtekster til 5.-6. klasse

• “Årsagsinferenser”

”Under pløjningen blev den øverste del af jorden løsnet og vendt, det gjorde det nemmere 
at så”

Fra Historie til 5. kl., opslag 12-13 (Gyldendal)

Hvorfor blev det nemmere at så (når jorden blev løsnet og vendt)?
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Tests af inferensfærdigheder
Udformning og lidt erfaringer fra pilotafprøvning

• Brobyggende:
• Eksempler på items

• Årsagsinferenser:
• Eksempler på items
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Brobyggende inferenser: Ord til ord

I 1374 kom Erik til landet med sin enorme hær og blev den nye 
konge. Men Erik havde lånt mange penge, for at ____________ kunne 
få løn. Derfor havde han ikke råd til at bygge nye slotte.

• dronningen / soldaterne / præsterne
• 9% / 77% / 12% / (2% ikke besvaret)
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Brobyggende inferenser: Ord til tekst

Hvis en bonde ville sælge sit korn, eller hvis han ville købe en ny 
hammer, så skulle han ind til byen. Kongen havde nemlig bestemt, 
at ____________ skulle foregå i byerne.

• handel / håndværk / kornhøst
• 70% / 10% / 20%
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Brobyggende inferenser: Det til tekst

Forfatteren beskriver de handlinger, personerne foretager, men 
fortæller ikke direkte, hvordan de er som mennesker. ____________ må 
vi læse mellem linjerne.
• Handlingen / Det / Dem
• 35% / 47% / 12% / (6% ikke besvaret)
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Årsagsinferenser: Er du enig?

Når Middelalderen ofte omtales som mørk, handler det om den måde 
mennesker levede deres liv på. Set med nutidens øjne levede de fleste 
mennesker et kedeligt liv. I flere hundrede år forandrede livet sig ikke 
ret meget. Der blev ikke gjort store opfindelser. Og nogle steder slog 
sygdommen pest hele landsbyer ihjel.

• Hvorfor siger man tit, at Middelalderen var mørk?

• Fordi man forbinder mørke med noget der er trist.
• Enig / Uenig / Ved ikke
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Årsagsinferenser: Er du enig?

Når Middelalderen ofte omtales som mørk, handler det om den måde 
mennesker levede deres liv på. Set med nutidens øjne levede de fleste 
mennesker et kedeligt liv. I flere hundrede år forandrede livet sig ikke 
ret meget. Der blev ikke gjort store opfindelser. Og nogle steder slog 
sygdommen pest hele landsbyer ihjel.

• Hvorfor siger man tit, at Middelalderen var mørk?

• Fordi der blev gjort uhyggelige opfindelser.
• Enig / Uenig / Ved ikke
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Årsagsinferenser: Er du enig?

De første kirker i Danmark var af træ. De blev ofte bygget på 
bakketoppe, så de kunne ses langt væk fra. Men trækirkerne 
holdt ikke så længe, så i løbet af middelalderen begyndte man 
at bygge med sten. 

• Hvorfor byggede man kirker af  sten?
• Fordi stenbygninger ikke holder så længe.
• Enig / Uenig / Ved ikke
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Årsagsinferenser: Er du enig?

De første kirker i Danmark var af træ. De blev ofte bygget på 
bakketoppe, så de kunne ses langt væk fra. Men trækirkerne 
holdt ikke så længe, så i løbet af middelalderen begyndte man 
at bygge med sten. 

• Hvorfor byggede man kirker af  sten?
• Fordi kirkerne skulle kunne ses langt væk fra.
• Enig / Uenig / Ved ikke
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Opgivet item-type: 
Ikke-nødvendige (“elaborerende”) inferenser

De første kirker i Danmark var af træ. De blev ofte bygget på 
bakketoppe, så de kunne ses langt væk fra. Men trækirkerne 
holdt ikke så længe, så i løbet af middelalderen begyndte man 
at bygge med sten. 

• Hvorfor byggede man kirker af  sten?
• Fordi man manglede træ.
• Enig / Uenig / Ved ikke
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Konklusion/opsamling

I fagtekster til 5.-6. klassetrin finder vi

• Udfordrende ord som eleverne ikke kender
• Fag-karakteristiske ord og andre ord
• Pilot: Eleverne reagerer ikke nødvendigvis på alle ord de ikke kender

• Inferenskrav
• Brobyggende og udfyldende inferenser
• Pilot: Inferenserne er ikke noget alle eleverne bare drager

 Der er noget at undervise i: ordkendskab, monitorering, inferenser
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Vi håber I har fået dette med

• Opmærksomhed på forskellige udfordrende ord, der er relevante, når man 
arbejder med læseforståelse i fagtekster
• Indblik i begreber som vi tror også kan anvendes på senere trin i skole-

/uddannelsessystemet. 

• Opmærksomhed på vigtigheden af, at eleverne kan/lærer at monitorere 
deres forståelse på ordniveau
• Viden om i hvilken grad elever selv kan identificere ord de ikke kender i tekster.

• Indblik i inferenskrav i faglige tekster
• Konkrete eksempler på to ”slags” inferenser
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