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Hvis jeg genkender ordene i teksten, hvorfor giver
den så ingen mening?

-
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3. Årsager til sprogforståelsesvanskeligheder i læsning
4. Indhold og metoder i indsatser rettet mod
sprogforståelsesvanskeligheder i læsning

Læsning – en aktiv meningssøgende proces

‘Tekstforståelse er en proces,
hvor læseren på én og samme tid
udleder mening af teksten og
selv skaber mening ved at interagere
med og være engageret i teksten’.
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Tekstforståelse – en kompleks kognitiv aktivitet
God tekstforståelse forudsætter, at en række sproglige og kognitive
processer fungerer hver især og i interaktion med hinanden.

Efter Scarborough (2001), gengivet i Oakhill, Cain & Elbro (2015)

Den enkle læsemodel (the simple view of reading)

Læsning = afkodning x sprogforståelse (Gough & Tunmer)
1. Afkodning - at udnytte skriftens principper
•

Lydprincippet (standard- og betingede bogstav/lydudtaler)

•

Betydningsprincippet (morfemer i ord)

•

Traditionsprincippet (låneord, fx orange, succes)

Sprogforståelse i læsning
Læsning = afkodning x sprogforståelse (Gough & Tunmer)
Sprogforståelse – en bred vifte af færdigheder
•

Ordforråd: omfang (bredde), kvalitet (dybde) og mobilisering

•

Syntaks og grammatik (kohæsion)

•

Følgeslutninger

•

Kendskab til teksttyper (tekstbygning)

•

Opmærksomhed på egen forståelse
(Perfetti, Landi & Oakhill, 2005)
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Læsevanskeligheder – et spørgsmål om grænsedragning!
1. Dysleksi (ordblindhed): Vanskeligheder med afkodning

2. Sprogforståelsesvanskeligheder i læsning: Vanskeligheder med
komponenter i sprogforståelse, fx ordkendskab
3. Sammensatte læsevanskeligheder
Sprogforståelse

Dysleksi
(ordblindhed)

God læsning

Afkodning

Sammensatte
læsevanskeligheder

Sprogforståelsesvanskeligheder i læsning
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Efter Elbro, 2007

Elever med sprogforståelsesvanskeligheder i læsning
En definition
• Elever med dårlig tekstforståelse, der ikke skyldes dårlig
afkodning.
• Disse elever har aldersvarende ordlæsefærdigheder, men
ringe tekstforståelse.
• ”Overraskende” vanskeligheder; ingen kendte
sprogvanskeligheder el.lign.

Hvad kalder vi dem?
• Elever med specifikke læseforståelsesvanskeligheder?
• Elever med sprogforståelsesvanskeligheder i læsning?
• Elever med semantiske vanskeligheder?
• Dårlige forståere (Hanne Trebbien Daugaard: oversættelse
af poor comprehenders)?

Fakta om elever med læseforståelsesvanskeligheder
Andelen af elever med sprogforståelsesvanskeligheder i
læsning er betinget af de læse- og sprogtests, man bruger
til at afgrænse gruppen.
• Ca. 10-15 % af 7-11 årige elever i engelske skoler (Nation,
2005; Nation & Snowling, 1997; Yuill & Oakhill, 1991).
• Findes stort set ikke i danske 3. klasser (Rønberg & Klint
Petersen, 2016).
• 38 % af gruppen af 9. klasses elever med utilstrækkelige
læsefærdigheder, dvs. under niveau 2 i PISA (PISA, 2009).
Afgrænsning
Elevgruppen viser ikke problemer med sprogets fonologiske
komponent (fonologisk processering):
 god fonologisk opmærksomhed
 alderssvarende ordafkodning
 god ordgenkendelse og læsehastighed.
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Symptomer på sprogforståelsesvanskeligheder i læsning?
Er forståelsesvanskelighederne specifikke for læsning?
1. Ordniveau
• et mindre impressivt ordforråd (kvantitet)
• et svagt ordkendskab (kvalitet)
• en langsommere ordmobilisering
2. Sætningsniveau
• Elevgruppen laver flere syntaksfejl og er mindre
bevidst om syntaks end normale læsere.
• Eleverne viser mangelfuld forståelse af tekstbånd.

Symptomer på tekstniveau
Kontekstuelle ledetråde
• Dårlige forståere er ringere til at gøre brug af konteksten
til at udlede ords/sætningers betydning.
Følgeslutninger og integration af informationer
• Dårlige forståere har problemer med at drage følgeslutninger, både når de lytter til tekst, og når de læser.
Metakognition - styring og regulering af læsningen
• Dårlige forståere er mindre opmærksomme på deres
læseformål end gode læsere, og de er ringere til at
monitorere egen læsning (opdage forståelsesproblemer).
Genrekendskab
• Dårlige forståere er mindre bevidst om strukturelementer
i tekster end gode læsere.

Om årsager til dårlig tekstforståelse
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Årsager: Ordniveau
The lexical quality hypothesis
Læseforståelsesvanskeligheder skyldes svage/upræcise leksikale identiteter.
Fonologisk
identitet
(udtale)
The lexical quality hypothesis
[sdɒːmənə](Perfetti, 2007)
• God tekstforståelse afhænger af, at læseren ikke bruger
Semantisk
identitet
for megen kognitiv
energi på at læse de
enkelte ord.
Stormende
Ortografisk
Ordene
fra
identitetskal aktiveres hurtigt og effektiv (betydning)
langtidshukommelsen.
(blæse meget
(stavemåde)
voldsomt)
• (stormende)
Hurtig, effektiv aktivering af ord fra langtidshukommelsen
forudsætter veletablerede leksikale identiteter.
Grammatisk/syntaktisk
(morfologisk identitet)

(lang tillægsform:
storm+ende)

En intervention baseret på the Lexical Quality Hypothesis
Udvikling af af ords semantiske, ortografiske og morfologiske
(grammatiske) identiteter
(Lexical Quality Matters: Effects of Word Knowledge Instruction on the Language and Literacy
Skills of Third- and Fourth-Grade Poor Readers af Brinchmann, Hjetland & Lyster)

Årsager: Tekstniveau
Vanskeligheder med følgeslutninger i læsning?
Læserens forståelsesproblemer er alene relateret til tekstlæsning
(Oakhill & Yuill, 1988) og skyldes særlige problemer med at drage
følgeslutninger.
Intervention: Udvikling af elevernes bevidsthed om følgeslutninger.
Sprogforståelsesvanskeligheder
Læseforståelsesvanskeligheder skyldes sproglige vanskeligheder, der
manifesterer sig både i mundtligt sprog og i tekstlæsning (fx Catts;
Nation & Snowling; Oakhill, Bryant & Cain).
Intervention: Mundtlig/tekstbaseret undervisning i ordkendskab og
forståelsesstrategier.
Specifikke og/eller generelle sproglige vanskeligheder
Læseforståelsesvanskeligheder manifesterer sig både specifikt i
tekstlæsning og mere generelt i både mundtlige sprogfærdigheder og
læsning (Wagner m. fl.)
Intervention: Individuelt tilpasset undervisning.
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Opsummering – hvad skyldes dårlig tekstforståelse?

(Hanne Trebbien Daugaard, 2012)

Konklusion
•

De fleste dårlige forståere har ikke kun
vanskeligheder med tekstforståelse.

•

Der findes ikke én elevprofil – elever med sprogforståelsesvanskeligheder har problemer med en
række forskellige semantiske og kognitive
komponenter i tekstforståelse.

•

Sprogforståelsesvanskeligheder kræver en bred,
længerevarende indsats. Denne indsats bør
koordineres på tværs af faggrupper i grundskolen
eller på ungdomsuddannelsen (læsevejleder,
dansklærer, faglærere).

Forskning i sprogforståelsesvanskeligheder i læsning peger
på en bredspektret indsats, der bør fokusere på:
1. Ordniveau
a. Ordbevidsthed
b. Ordlæringsstrategier
2. Tekstniveau
a. Tekstkohæsion og nødvendige følgeslutninger
b. Teksttypekendskab
c. Metabevidsthed om eget læseudbytte
Mundtlige -/tekstaktiviteter?
Det sproglige arbejde kan med fordel fokusere på mundtlige
aktiviteter, men også arbejdet med sprogforståelse i
tekstlæsning er udbytterigt (Nation m. fl.).
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Ordniveau: udvikling af ordkendskab og ordbevidsthed
Både ordforråd og ordkendskab har betydning for elevers
tekstforståelse og tekstskrivning:
1. Ordforråd
• Omfanget af ord, man kender
• Elevers ordkendskab undersøges ofte med
billedbenævnelsesopgaver.
2. Ordkendskab
• Præcision og kvalitet i kendskabet til de enkelte ord og
effektivitet i aktiveringen af ordet i hukommelsen.
• Betydningsrelationerne mellem ord i leksikon (det
semantiske netværk ).
• Elevers ordkendskab undersøges ofte med synonym/
antonymopgaver, over/underbegrebsopgaver,
ordassociationsopgaver.

Omfang af - og kvalitet i ordkendskab: den stærkeste
prædiktor af tekstforståelse
Sammenhænge mellem ordkendskab og skriftsproglige færdigheder:
1.

Ordforråd  udvikling af fonologisk opmærksomhed

2.

Ordforråd  udvikling af tidlige ordlæsefærdigheder

3.

Ordforråd  lytte og læseforståelse

4.

Ordforråd  skrivning

5.

Ordforråd  deltagelse i faglige klassediskussioner

6.

Ordforråd  faglig viden

7.

Ordforråd  formidling af selvopfattelse og egne holdninger

Hvad vil det sige at kende et ord godt?
Hvad betyder
ordet (en
definition)?

Hvilke ord har
betydningsmæssigt
slægtskab med ordet
(morfologiske
relationer)?
Hvilken
ordklasse
tilhører ordet?

Hvordan benyttes
ordet i almindelig
sprogbrug (talesprog,
skriftsprog)?

Ordet

Hvilke andre ord
optræder ofte
sammen med
ordet, dvs. hører
til samme
semantiske felt?

Hvilke
over/underbegreber
hører til ordet?

Synonymer/antonymer
til ordet?
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Hvad siger forskningen om ordkendskabsundervisning?
• Eleverne skal arbejde med ordene på en meningsfuld og
motiverende måde (ikke som ordlister, der læres udenad).
• Eleverne skal lære ‘elev-venlige’ definitioner på ordene.
• Eleverne skal møde målordene gentagne gange.
• Eleverne skal undervises i alle betydninger af ord (ords
semantiske netværk).
• Eleverne skal have mulighed for at bruge
ordene aktivt.
• Eleverne skal undervises i ordlæringsstrategier.
• Elevernes ordbevidsthed skal udvikles.
(Kaméenui & Baumann, 2012; Graves, 2009; Beck & McKeown, 2004)

Aktiviteter og opgaver der understøtter ordlæring
Eleverne skal arbejde med opgaver og aktiviteter, der
sikrer en aktiv bearbejdning af ords betydningsindhold:
1. Semantisk kategorisering og rangordning af ord
(over/underbegreber)
2. Ords forskellige betydningsvarianter (fx faglige
ordbetydninger)
3. Andre ord indenfor samme betydningsområde

4. Synonymer/antonymer
5. Morfologisk analyse (morfologiske ordfamilier)

Hvilke ord bør vi vælge til undervisning i ordkendskab?
Udvælgelsen af ord til arbejdet med elevernes ordkendskab
afhænger af formålet med undervisningen:
1. Støtte til forståelse af en aktuel tekst
•

Kernefaglige ord og begreber, der er centrale for
forståelsen af den faglige fremstilling.

2. Et generelt arbejde med udvikling af elevernes
ordkendskab og begrebsapparat.
• Ordkategorier, der er baseret på ords frekvens og
funktion (Beck & McKeown, tier 2 words).
• Før-faglige ord som ofte indgår i opgaveformuleringer
(Academic word list, fx anvendt i programmet Word
Generation).

8

20-11-2017

Ordniveau: ordforståelsesstrategier
Eleverne skal opdage ord i teksten, de ikke forstår og aktivt
søge at udlede ordets betydning af den faglige sammenhæng.
1. Brug dit emnekendskab
(hvad plejer jeg at få at vide om dette emne – hvad kan
ordet så handle om)?
2. Brug kontekstuelle ledetråde
(er der eks. på underbegreber i teksten)
3. Brug din viden om ordets morfologiske struktur
(i│værk │ sætt │ else = at sætte noget i værk)
4. Indsæt et andet ord, du kender
(Det kræver iværksættelse (brug?) af en lang række
lovindgreb)

Hvilke sprogfærdigheder kan det betale sig at arbejde med?
Forskning i sprogforståelsesvanskeligheder i læsning peger på
en bredspektret indsats, der bør fokusere på:
1. Ordniveau
a. Ordbevidsthed
b. Ordlæringsstrategier
2. Tekstniveau
a. Bevidsthed om eget læseudbytte
b. Tekstkohæsion og nødvendige følgeslutninger
c. Teksttypekendskab
Mundtlige -/tekstaktiviteter?
Det sproglige arbejde kan med fordel fokusere på mundtlige
aktiviteter, men også arbejdet med sprogforståelse i
tekstlæsning er udbytterigt (Nation m. fl.).

Tekstniveau: Bevidsthed om egen forståelse
1. Fokus på elevens egne forståelsesprocesser
Udvikling af elevens bevidsthed om sig selv som læser
og styring og regulering af egen læsning.
2. Forståelsesstrategier i tekstlæsning, fx
a. Aktivering/udnyttelse af læserens forhåndsviden i
tekstforståelsen.
b. Identifikation og fastholdelse af tekstens centrale
elementer (opsummering)
c. Udnyttelse af tekstens særtræk i forståelsesarbejdet
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Udvikling af elevens bevidsthed om egne forståelsesprocesser

1. Tanker om tekst
2. Tænk-højt!
3. Læselogs

VIS-strategiplakater: forståelsesstrategier in action

Tekstniveau: elevens bevidsthed om følgeslutninger
1. Visualiseringsøvelser (især velegnede til skønlitterære tekster)
2. Hvilken information får du af hvert enkelt ord i sætningen?
Eleven læser en sætning ord for ord: hvilken ny viden får du i
hvert ord i sætningen?

Tom pjækkede igen fra første time
3. Formulér spørgsmål til hvert afsnit i teksten
Hv-spørgsmål, spørgerammer
4. Viden fra teksten – viden fra dig selv
Hvilke informationer findes i teksten? Hvilke må du selv bidrage
med?

5. Cloze-opgaver
Klokken var nu 10 min. Over 8. Klassen sad sløvt og ventede.
Ole kom _________ for sent til den første time.
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Fokus på nødvendige følgeslutninger

(Elbro 2014, s. 206)

• Ida Buch Iversen

Tekstniveau: bevidsthed om teksttypers formål og særtræk
Progression i undervisning i teksttypekendskab
1. Lad eleverne læse eksemplariske tekster inden for den udvalgte
teksttype. Læreren udpeger teksttypens formål og dens særtræk
(tekst-, sætnings- og ordniveau).
2. Eleverne udformer selv et eksempel på teksttypen i et selvvalgt
emne. Eleverne kan bruge skriverammer som struktur for deres
skrivning.
3. Lad eleven læse et afsnit i en tekst. Eleven skal udpege teksttypen
ud fra en oversigt over teksttypers særtræk.
4. Lad eleven læse et afsnit i en tekst. Eleven skal skrive næste afsnit
af teksten i den rette struktur.
5. Eleven skriver selv sin tekst
(Williams & Stafford, 2005)

Brug grafiske figurer til at synliggøre tekstens informationsstruktur
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Der findes ingen trylledrik – kun hårdt arbejde!

Elever med sprogforståelsesvanskeligheder falder ikke ‘i
gryden som børn’. Derfor er en bevidst, længerevarende
indsats nødvendig, hvis vi skal sikre, at de sprogsvage elever
får udviklet deres (skrift)sproglige færdigheder, så de kan
deltage med udbytte i skolens fagundervisning.
Fortsat god arbejdslyst!
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