
Temperaturmåling og refleksionsøvelse, 

mens du kommer ind, finder en plads og sætter dig

.

I hvor høj grad bidrager du til at udvikle elevernes sproglige 

opmærksomhed?

• Tænk på konkrete eksempler.

• Tal med din sidemand. Beskriv hver især jeres status, og hvad der 

skal til for at rykke én grad op på termometret.



Sproglig opmærksomhed

v. Trine Nobelius, læringskonsulent, STUK



Sproglig opmærksomhed

I temaoplægget vil jeg belyse centrale fokusområder i 

arbejdet med sproglig opmærksomhed målrettet FGU-elever, 

herunder ordblinde elever, elever med dansk som 

andetsprog og elever med generelle læringsvanskeligheder. 



Sproglig opmærksomhed som didaktisk princip i FGU
https://emu.dk/fgu/paedagogik-og-didaktik/sproglig-opmaerksomhed/sproglig-opmaerksomhed-

som-didaktisk-princip-i?b=t435-t768-t2972

• ”Når I er sprogligt opmærksomme, arbejder I bevidst med både det faglige og det 
før-faglige sprog og gør det tilgængeligt for eleverne på flere forskellige måder. Det 
betyder, at I lader eleverne møde ordene både i praksis, lyd, billeder og skrift og er 
opmærksomme på at forklare ordene.”

Fire sproglige færdigheder:

https://emu.dk/fgu/paedagogik-og-didaktik/sproglig-opmaerksomhed/sproglig-opmaerksomhed-som-didaktisk-princip-i?b=t435-t768-t2972


Vanskeligheder med sprog og skriftsprog

Cirka 20 % af elever i folkeskolen oplever vanskeligheder med 
sprog og skriftsprog

• PISA, PIRLS, Nationale test

Cirka halvdelen af elever i målgruppen for FGU oplever 
vanskeligheder med sprog og skriftsprog

• Gellert & Elbro (2018). Læseundersøgelse blandt unge i 
målgruppe for forberedende grunduddannelse (FGU)



Hvorfor skal vi interessere os for elevernes sprog?

”Grænserne for mit sprog sætter grænserne for min verden” 
(Wittgenstein, 1922)



Sprogforståelse



Hvad ved vi om sprogforståelse
(bl.a. Beck, Mckeown & Kucan, 2013. Bringing words to life)

Ordkendskab er den vigtigste enkeltfaktor i 

sprogforståelse.

Pigen uden ordforråd, Theis Vallø 
Madsen, https://pigen.dk/#/

https://pigen.dk/#/


Hvad ved vi om ordkendskab 
(særligt Beck, Mckeown & Kucan, 2013. Bringing words to life)

• Ordkendskab er den vigtigste enkeltfaktor i sprogforståelse.

• Forskelle i ordkendskab -> forskelle i læseforståelse.

• Forskelle i ordkendskab -> forskelle i fagligt udbytte.

• Eksponering for tekst forudsiger det senere ordforråd.

• Tekst eksponerer os for mere avancerede ord end talt sprog.

• Udviklingen af læseforståelse og faglige færdigheder 

afhænger i højere grad af et stort akademisk ordforråd end et 

stort hverdagsordforråd.



Ord

• Niveau 1: Højfrekvente hverdagsord 

• løbe, glas, børste, spise, sofa, bold, cykle, mormor, flot, mange

• Niveau 2: Mellemfrekvente ord, som findes i skolesprog og 

tekster  

• kombinere, instruktion, indtegne, variere, definition, argumentere, 

opstilling, repræsentere, aflæse, diskutere, danne, konsekvens, 

procedure, relation, formidle, dernæst, omsider, ovennævnte, 

konstruktion, dokumentation  

• Niveau 3: Lavfrekvente ord, som er knyttet til bestemte fag 

og bestemte domæner 

• berettermodel, stalaktit, bunsenbrænder, molekyle, samaritaner, salto, 

evangelium, dekupørsav, persona, demografi, koordinatsystem, 

galvanisere, unbrakonøgle, ejendomsservicetekniker



Brug rigt og varieret talesprog

Byg bro fra hverdagssprog til fagsprog
”Vi taler som videnskabsfolk” (Gibbons)

Hverdagssprog Fagsprog 

Mundtligt Skriftligt

Konkret Abstrakt

Kontekstindlejret Kontekstreduceret 

_____________________________________

Sprog ledsaget Sprog som

til handling ------> konstruktion



Ordkendskabets mange sider (frit efter Stackhouse & Wells, 1997)

Leksikal 
repræsen-

tation

Pragmatisk 
viden 

(Hvordan bruger vi 
ordet?)

Semantisk 
viden

(Hvad betyder 
ordet?)

Syntaktisk 
og 

grammatisk 
viden

(Hvilket slags ord og i 
hvilke sætnings-
konstellationer?)

Motorisk 
viden 

(Hvordan artikulerer 
vi ordet?)

Fonologisk 
viden 

(Hvordan lyder 
ordet?)

Ortografisk 
viden 

(Hvordan staves 
ordet?)

Kropslig 
viden 

(Hvordan udtrykker 
vi ordet?)



Indirekte og direkte måder at fremme vækst i ordforråd 
(Sedita, 2005)

• Ikke én bestemt metode til at lære ord (National Reading Panel, 2000)

• Indirekte

• Frem selvstændig læsning 

• Udsæt elever for rigt og varieret mundtligt sprog af høj kvalitet

• Direkte undervisning i ordbevidsthed

• Undervis i ordets fonologi, morfologi, ortografi og syntaks (Rosenthal & Ehri, 2008;2011; Kucan, 2012)

• Undervis direkte i strategier til at lære ord

• Fx Kontekst, inferenser, morfologi, ordbøger 

• Forær ord, giv eleverne elevvenlige ordforklaringer

• Mulighed for at omsætte målordets betydning til handling (instruktioner, teater, spil, håndværk)

• Inddrag kroppen og kropslig erkendelse, fx gestik og mimik

• Systematisk repetition (Coyne et al., 2010; Zipoli et al., 2011). Samt opmuntring til at bruge ordet.  



Giv en – få en

Lærer/vejleder

Rejs dig op. Find sammen to og to 

på tværs af FGU-institutioner. 

Del din bedste idé til arbejdet med 

ordkendskab.

Leder

Rejs dig op. Find sammen to og to på 

tværs af FGU-institutioner. 

Del din bedste idé til, hvordan du kan 

understøtte arbejdet med ordkendskab 

på din institution.  



Opsummerende

• Eksponering for nye ord gennem 
læsning

• Eksponering for nye ord gennem 
et rigt talesprog

• Elevvenlige ordforklaringer 

• Direkte undervisning i brug af 
strategier

• Mulighed for brug af strategier 
ved at arbejde aktivt med ord 

• Systematisk repetition



”Instruction for children who have difficulties learning [to read] 

must be more explicit and comprehensive, more intensive, and 

more supportive than the instruction required by the majority of 

children” (Foorman & Torgesen, 2001)

”herunder ordblinde elever, elever med dansk som andetsprog 

og elever med generelle læringsvanskeligheder”. 

Opsummerende



Kapacitetsmodel
https://emu.dk/grundskole/engelsk/sproglig-udvikling?b=t5-t13

• Kapacitetsmodellen kan synliggøre de gradvise trin, en 
institution kan bevæge sig på, hvis den vil arbejde målrettet 
med elevernes sproglige opmærksomhed.

• Modellen kan bruges til at drøfte, hvor I ser jeres egen 
institution placeret, og hvordan I kan komme videre med 
arbejdet med sproglig opmærksomhed fra trin til trin.

https://emu.dk/grundskole/engelsk/sproglig-udvikling?b=t5-t13


Viden og inspiration

Danmarks læringsportal emu.dk: På emu.dk kan du finde videns- og 

inspirationsmaterialer inden for ordblindhed, sproglig opmærksomhed, 

dansk som andetsprog m.m.:

• https://emu.dk/fgu/saerlige-elevgrupper/ordblindhed?b=t435-t769

• https://emu.dk/fgu/paedagogik-og-didaktik/sproglig-

opmaerksomhed?b=t435-t768

• https://emu.dk/fgu/saerlige-elevgrupper/tosprogede-elever?b=t435-

t769

• https://emu.dk/fgu/dansk-som-andetsprog?b=t435

https://emu.dk/fgu/saerlige-elevgrupper/ordblindhed?b=t435-t769
https://emu.dk/fgu/paedagogik-og-didaktik/sproglig-opmaerksomhed?b=t435-t768
https://emu.dk/fgu/saerlige-elevgrupper/tosprogede-elever?b=t435-t769
https://emu.dk/fgu/dansk-som-andetsprog?b=t435

