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Projektets formål
At udvikle og afprøve et efteruddannelseskursus
målrettet ordkendskabsundervisning. Målgruppen er
dansklærere, læsevejledere og sprogvejledere på
mellemtrinnet.
At udvikle og afprøve et eksperimentelt
undervisningsforløb målrettet elevers tilegnelse af
nye ords betydning og stavemåde. Målgruppen er
elever på mellemtrinnet.
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Projektoversigt
2016
Ideer og
resultater fra
forskningslitteraturen

Efteruddannelseskursus bl.a. med
fokus på
implementering

2017
Kurset og det udviklede
undervisningsforløb indgår i en
stringent effektundersøgelse med
deltagelse af 27 klasser

Afprøvning af konkret
undervisningsforløb
som er anvendeligt i
den danske folkeskole

2018
Kurset afvikles i fem
kommuner, nu med
udgangspunkt i et evidensog erfaringsbaseret
materiale

De overordnede elementer i undervisningen
• Direkte ordkendskabsundervisning
• eleverne skal lære udtalen, stavemåde og
betydningen af en række udvalgte ord

• Undervisning i strategier til ordtilegnelse under
selvstændig læsning
• morfologisk analyse: gen-op-byg-ning-s-program
• kontekstanalyse: de lavede sabotage, så togene ikke
kunne køre
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Tag ordet med dig!
del 1
to uger, 12 lektioner
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del 2
fire uger, 16 lektioner

morfologisk analyse
primært fokus på afledninger

kontekstanalyse
primært fokus på fire konteksttyper

10 nøgleord

10 nøgleord
semantisk netværk

kan jeg dele ordet
i morfemer?

fortæller
konteksten mig
noget om ordet?

Elevbøger: udkommer 5. august
Lærervejledning: udkommer til oktober
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Hvorfor undervise i udvalgte ord?
• Øge elevernes forståelse af en specifik tekst /
et specifikt fagligt emne
– Undervisning i udvalgte nøgleord/fagspecifikke ord

• Øge elevernes generelle ordforråd
– Undervisning i udvalgte ord
– Undervisning i strategier til ordtilegnelse gennem
(typisk) selvstændig læsning
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Indlæring af ords betydning – hvilke ord?
• Kategorier opstillet af Beck og McKeown, 1985
1. Kategorien består af de mest basale ord


kat, gå, rød, tale

2. Kategorien består af ord, der er hyppige hos
”modne” sprogbrugere. Det er ligeledes ord, der
ikke er knyttet til specifikke emner


unik, praktisk, indflydelse, overveje

3. Lavfrekvente ord og/eller ord der er knyttet til
specifikke emner


stjernetåge, resistivitet, tidevandsbassin, korrespondent
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Direkte ordkendskabsundervisning
Fem nøglebudskaber
 Kom rundt om ordene (udtale, stavemåde, betydning)
 Brug ordene i mange sammenhænge (lærer og elever)
 Knyt ordene til andre ord (semantiske netværk)
 Tænk i hukommelseskroge (sig, se, føl, gør…)
 Repeter løbende ordene (synlighed)

Husker I
nøgleordet?
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Undervisning i morfologisk
opmærksomhed
• Morfologisk opmærksomhed = at kunne
manipulere med morfemer, dvs. kunne inddele ord
i morfemer og kunne danne ord vha. morfemer
• Morfologisk opmærksomhed kan være en støtte
for:
 Afkodning af morfologisk komplekse ord
 Stavning af morfologisk komplekse ord
 Udledning af betydningen af morfologisk komplekse ord
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Hvad betyder
ordet?

Læs mere om ordkendskab og
ordkendskabsundervisning her
• https://laes.hum.ku.dk/centerets_forskning
/fra-undervisning-til-selvindlaering/omordtilegnelse/
• https://www.akademisk.dk/skub-paaordene
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