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Sprogforståelse	i	læsning	

Tobias	kunne	lege	hele	dagen	i	sandet.	Tit	sad	Kira	bare	og	
kiggede	på	ham.	Indimellem	løb	hun	dog	over	og	tog	en	tur	
på	gyngen,	eller	hun	prøvede	at	komme	i	kontakt	med	de	
andre	børn.	Sådan	gik	tiden.	Sanne	sad	for	det	meste	på	en	
bænk.	Hun	holdt	udkig	efter	de	andre	barnepiger.	De	
plejede	at	mødes	ved	springvandet.		

Ordforråd	
	
Kontakt?		
Holde	udkig?		
Barnepiger?		
Springvand?	

Inferensdagnig	
	
Hvem	kigger	Kira	på?	
Hvor	er	de	henne?		
Hvad	er	Sanne	for	én?	
Hvad	er	Tobias	og	Kira	for	nogle?	



Viden	om	ord	

Fonologisk	viden	 Ortogra>isk	
viden	

Semantisk	viden	

Indlæring	af	ordbetydninger	styrkes,	hvis	ordenes	fonologiske	og	
ortogra>iske	form	også	inddrages	i	undervisningen	(Rosenthal	&	Ehri,	
2008;	2010)	

Syntaktisk	viden	 Morfologisk	viden	

	
[bɑːnəpiː]	
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barnepige	barn	e	pige	
en	person	der	passer	
små	børn	mens	
forældrene	er	ude	

”Hun	er	
barnepige	for	
ham”	
”Hun	barnepige	
ham”	



”Rich	instruction”		
Undervisning	i	udvalgte	ord		
(bl.a.	Beck,	McKeown,	&	Kucan,	2013)	

	
•  Formålet	

–  At	eleverne	tilegner	sig	de	nye	ord,	så	de	kan	bruge	dem	(og	gør	det)	
–  At	give	eleverne	”ordgejst” 		

	
•  Stærkt	fokus	på	

–  At	eleverne	arbejder	aktivt	med	ordene	
–  Repetition	

	
•  Udviklet	til	relativt	avancerede	ord		
	(’kategori	2-ord’)	



”Kategori	2-ord”	
Kategorier	opstillet	af	Beck	og	McKeown	(1985)		

1.  De	mest	basale	ord	
Ø  hund,	løbe,	blå,	snakke	
	

2.  Ord,	der	er	hyppige	hos	”modne”	sprogbrugere.	
Det	er	ligeledes	ord,	der	ikke	er	knyttet	til	
speci>ikke	emner	
Ø  unik,	praktisk,	ind5lydelse,	overveje		
	

3.  Lavfrekvente	ord	og/eller	ord	der	er	knyttet	til	
speci>ikke	emner	
Ø  charmant,	søjlediagram,	korrespondent,	glyfosat				
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Mundtlige	aktiviteter	i		
En	på	sproget	til	3.	klasse	

•  Det	nye	ord	præsenteres	ud	fra	en	illustration	med	tilhørende	sætning	

•  Det	nye	ord	forklares	med	kendte	begreber	(elevvenlig	forklaring)	

•  Ordet	skrives	på	tavlen,	eleverne	hører	og	udtaler	ordet	>lere	gange,	og	
ordets	stavemåde	gennemgås	

•  Ordet	præsenteres	i	andre	sammenhænge	

•  Eleverne	vurderer	brug	af	ordet	

•  Eleverne	genererer	egne	eksempler	på	brug	af	ordet	

•  Eleverne	skriver	ordet	

•  Ordet	sættes	i	relation	til	andre	nye	ord	









Uden	repetition	går	det	ikke	
	
•  Brug	ordene	(lad	dem	være	
synlige	i	lokalet)	

	
•  Ordlister	à	kolleger	bruger	
ordene	

	
•  Stop	op	og	byt	ud	(fx:	
”Ingen	anden	mulighed”	à	
”ikke	noget	alternativ”)	

•  Konkurrencer	
	
	
	



Inferensundervisning	
-	elementer	og	fokus	

•  Giv	en	eksplicit	og	konkret	introduktion	til	
inferenser	

•  Stil	inferenskrævende	spørgsmål	til	tekster,	I	
læser	sammen	(samtale)	

	
•  Hvis	muligt,	så	tænk	i	at	synliggøre	

•  forbindelser	mellem	ord	og	informationer	i	teksten	
•  læserens	eget	bidrag	til	teksten	

•  Fokus	på	nødvendige	inferenser	



Til din lærer
Klassen arbejder med at forbinde stedord med de ord, de viser hen til. Sætningerne i den grønne kasse fungerer som modeller  
for, hvordan denne opgavetype skal løses, og gennemgås fælles i klassen. I opgave 1 er det elevens opgave at forbinde stedordene 
i de røde cirkler med de ord, de viser hen til. Først tegnes en streg under ordet, der vises hen til. Derefter forbindes ordene. 

1918

I den første røde cirkel står ordet Han. Han viser hen til Adam. Derfor tegner 
man en streg under Adam og trækker en streg fra Han til Adam. 

I den næste røde cirkel står ordet Det. Det viser hen til et stort hus. Derfor teg-
ner man en streg under et stort hus og trækker en streg fra Det til et stort hus. 

Både Hun og hende i de røde cirkler viser hen til en datter. Derfor tegner man 
en streg under en datter og trækker en streg fra Hun og hende til en datter.

Adam skal flytte.  Han  har købt et stort hus.  Det  ligger ved en sø.

Adam har en datter.  Hun  er ni år. Nu skal Adam vise  hende  det nye hus. 

Maida har fået en ny badebold.  Hun  er meget glad for  den . 

Laura har fået en lillesøster.  Hun  skal snart døbes. Laura har bestemt, 

hvad  hun  skal hedde. 

På stranden finder Victor en skal fra en musling.  Den  er blå og helt glat.  

Han  tager  den  med hjem. 

1

Mine ord Inferenser



Til din lærer
I de fire opgaver skal eleven svare på spørgsmålene ved at indcirkle de ord, der gør, at svarene kan udledes af teksten.
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Til din lærer
Klassen arbejder med at udlede bestemte oplysninger fra små tekster. Oplysningerne står ikke direkte i teksten, men må 
udledes af nogle af de ord, der indgår i teksten. Opgave 1 fungerer som model for, hvordan denne opgavetype skal løses, og 
gennemgås fælles i klassen. I opgave 1 skal eleven svare på spørgsmålet ved hjælp af de indcirklede ord. I opgave 2 og 3 skal 
eleven svare på spørgsmålene og indcirkle de ord, der gør, at svarene kan udledes af teksten.

1

4Det står ikke direkte i teksten, hvor historien foregår. Men nogle ord viser, 
at den foregår på et kunstmuseum. Det er ordene i de røde cirkler.

Først skal man købe  billet . Så kan man se på  billederne . De er mere end   

100 år gamle . 

Hvor foregår det?  På et kunstmuseum

Der var  bøger  over det hele, men man måtte kun  låne  én, sagde Jens. Og det 

var kun, hvis man havde sit  lånerkort  med. 

Hvor foregår det? ___________________________ 

Gustav havde købt popcorn. De sad på bagerste række. Så blev det mørkt, og de 

ventede på, at reklamerne skulle gå i gang. 

Hvor foregår det? ___________________________

 Det står ikke direkte i teksten, hvor historien foregår. Men nogle ord viser 
det. Det er ordene i de røde cirkler.

 Sæt en rød cirkel om de ord, der viser, hvor historien foregår. Skriv svaret.

2
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 Sæt en rød cirkel om de ord, der viser, hvor historien foregår. Skriv svaret.

 Sæt en rød cirkel om de ord, der viser, hvor personerne er henne.  
Skriv svaret.

 Sæt en rød cirkel om de ord, der viser, hvad personen laver. Skriv svaret.

 Sæt en rød cirkel om de ord, der viser, hvor personerne er henne.  
Skriv svaret.

 Sæt en rød cirkel om de ord, der viser, hvad personerne laver. Skriv svaret.

Først så vi en linedanser. Alle i teltet holdt vejret. Så kom elefanterne. De var 

store! Til sidst kom klovnene og fik alle til at grine.

Hvor foregår det? ___________________________

Mor havde bestilt bord til os. Jeg ville have en børnemenu. ”Må vi også få  

dessert?” spurgte min lillebror. Mor nåede ikke at svare, for så kom tjeneren.  

Hvor er de henne?  ___________________________

Hilda skal ikke i skole i dag. Alligevel er hun stået tidligt op. Bag på hendes cykel 

hænger de tunge tasker. Hun har allerede lært, hvor alle postkasser på ruten er.

Hvad laver Hilda?  ___________________________

Jeg vil gerne se slangen. Den skal fodres kl. 10. Den spiser mus med pelsen på! 

Men først skal vi hen til giraffen. Den vil Frida gerne se.

Hvor er de henne? ___________________________

Jeg er meget bedre end sidste vinter. Jeg kan løbe hurtigt uden at falde. Men  

Ilhan kan ikke finde ud af at dreje. Vi væltede begge to, da han ramte mig. Nu  

er der kommet en stor revne i banen. 

   

Hvad laver de?  ___________________________

3
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Til din lærer
I opgave 1 og 2 ser eleven to billeder, der beskriver begyndelsen og slutningen på den ovenstående tekst. Ud fra oplysningerne 
i teksten skal eleven regne ud og skrive, hvilken hændelse der er sket mellem de to billeder.
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Til din lærer
I opgave 1 skal eleven vurdere, hvorvidt en række ord viser hen til tyven eller politimanden. Eleven skal trække streg fra ordene 
til det rigtige billede. I opgave 2 skal eleven indsætte stedordene han, hende og hun i en lille tekst om tyven og politimanden.  
I opgave 3 skal eleven indsætte stedordene hun, han, ham og hende i endnu en lille tekst om tyven og politimanden.

1

 Indsæt hun/han/hende i  
historien om tyven og politimanden.

 Indsæt hun/han/ham/hende i  
historien om tyven og politimanden.

2 3

Tyven er ved at stjæle smykker i en 

butik. __________________ får øje  

på en betjent. __________________  

løber, og ________________ løber efter 

__________________ . 

Den tynde tyv hopper ud af et 

lille vindue. Den stærke betjent 

hopper efter __________________ , 

men _______________ sidder fast. 

_________________ skuler efter tyven, 

og ________________ vinker hånligt 

til _________________ .

 Viser ordene hen til tyven eller politimanden? Træk streg.

han

hun tyv

røver

betjent

hende

den laveden tyndeden stærke

ham 

politimand

 De to billeder viser begyndelsen og slutningen på en lille historie. Skriv, 
hvad der sker indimellem. Du får hjælp i teksten. 

 De to billeder viser begyndelsen og slutningen på en lille historie. Skriv, 
hvad der sker indimellem. Du får hjælp i teksten. 

1

2

Christian er udmattet. Han har arbejdet hårdt hele dagen. Nu skal han slappe af 

med en film i biografen. Filmen er lang. Han gaber. Hov! Christian ser sig forbavset 

rundt i salen. Filmen er slut, og han er helt alene.

Tobias og Emilie vil overraske deres mor og far. Kagen skal have en time i ovnen. 

Tobias og Emilie går ind i stuen for at se fjernsyn. Klokken fem kommer mor og far 

hjem. ”Hvad har I lavet? Her lugter brændt,” siger far bekymret.



Strukturer	i	fagtekster	
•  Strukturer	beskrevet	af	Meyer	&	Freedle	(1984)	

Type	 Beskrivelse	 Eksempler	på	
signalord	

Beskrivelse	 Emnet	beskrives	ved	fx	kendetegn,	
egenskaber,	eksempler	

For	eksempel,	
typisk,	har,	er,		

Rækkefølge	 En	række	begivenheder	eller	
handlinger	nævnes	

Først,	bagefter,	
så,	før,	til	sidst,	

Sammenligning-
modsætning	

To	eller	>lere	ting	præsenteres,	deres	
ligheder	og	forskelle	trækkes	frem	

Ligesom,	modsat,	

Årsag-følge	 En	eller	>lere	årsager	og	følger	
beskrives	

Fordi,	derfor,	
skyldes,	årsag,	

Problem	og	
løsning	

Et	eller	>lere	problemer	og	deres	
løsninger	beskrives	

Udfordring,	
problem,	svar	

Frit	efter	Oakhill,	Cain	&	Elbro	(2014)	



Undervisning	i	tekststruktur	

•  Elementer	fra	Williams	m.>l.	(2007;	2009)	
	
1.  Forståelse	af	strukturen	(årsag-følge	

sammenhænge)	
2.  Nøgleord	der	signalerer	strukturen	i	tekst	

(derfor,	fordi,	så)	
3.  Opbygning	af	emnekendskab	(dykning)	
4.  Udfyldning	af	simple	gra>iske	modeller	til	

tekster	(om	dykning)	

	
	



Årsag-følge	

Opgaver	fra	En	på	sproget.	Sprogforståelse	1.-2.	klasse,	s.	35	



Nøgleord	

Fra	En	på	sproget.	Sprogforståelse	1.-2.	klasse,	s.	36		



Gra>iske	modeller	

Opgave	fra	En	på	sproget.	Sprogforståelse	1.-2.	klasse	,	s.	42	


