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Rikke Vang Christensen, audiologopæd
og lektor ved NorS

tirsdag den 5. februar 2019

Sprogmentor
- indsigter fra et udviklings-

projekt om systematisk
ordforrådsarbejde for skolebørn
med sprogforstyrrelser

Tak til

• de børn, der godt ville være med i Sprogmentor

• forældre og personale fra Nyboder Skole i København, Ådalens Skole i
Frederikssund og Ordblindeinstituttet i Skovlunde, der gjorde det muligt at 
gennemføre projektet

• lærere og tale-hørelærere på Nyboder Skole for indledende sparring om 
mulige interventionsord og om tilrettelæggelsen af interventionen

• audiologopædiske studentermedarbejdere (Jenny Söderberg, Nathalie 
Damgaard Nielsen, Julie Overgaard Madsen, Mathilde Overmark, Niels-
Peter Willadsen)

• Helsefonden og Humanistisk Fakultet ved KU for finansiering

2



05/02/2019

2

Eftermiddagens program (14.01 – 16.30)

• Sprogforstyrrelser – et samspil mellem iboende og ydre faktorer

• Udgangspunkter for Sprogmentor

• Gennemførelse af Sprogmentor

• Testresultater fra Sprogmentor – Albert og Rosita

• Afsluttende overvejelser om sprogmentor

• Cirka kl. 15: Kaffepause
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Sprogforstyrrelser

- ibodende og ydre faktorer
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Sprogforstyrrelse (language disorder; Bishop et al., 2017)

5

Udviklingsmæssig
sprogforstyrelse

(DLD – developmental 
language disorder, tidl. 

SLI)

Sprogforstyrrelse
i forbindelse
med autisme

Sprogforstyrrelse i
forbindelse med 

epilepsi

Børn med (udviklingsmæssige) sprogforstyrrelser
– iboende og ydre omstændigheder (Paul & Norbury, 2012; Washington, 2007)

• Ydre omstændigheder

• Mængde af input

• (u)tilstrækkelig?

• Måden hvorpå input gives

• (u)hensigtsmæssig?

• Iboende omstændigheder, fx

• Biologiske: 

• CNTNAP2 og andre gener

• reduceret assymetri mellem
hjernehalvdelene

• Kognitive: 

• ineffektiv/langsom auditiv bearbejdning

• begrænset bearbejdningskapacitet

• Sprogfærdighedsmæssige: 

• langsom tilegnelse og ustabil anvendelse
af sprogfærdigheder, fx leksikale

• vanskeligheder med sætnings-forståelse
(grisen, som geden skubber, er brun –
hvem skubber? hvem er brun?)

• grammatiske fejl i produktionen

(i går ham lege)

6

Miljøet kan vi skrue
på - fx gennem inter-
vention – og derved
forbedre barnets
sprogfærdigheder.  
De grundlæggende
forudsætninger for 
sprogtilegnelse
ændrer vi dog ikke. 
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At skrue på de ydre omstændigheder – hensigtsmæssigt input

7

Miljøet kan vi skrue på
og derved forbedre barnets
sprogfærdigheder – bl.a
gennem hensigtsmæssigt
input som fx

• demonstration af, at det lydlige
sammenfald i realiseringen af
forskellige fonemer har negative 
kommunikative konsekvenser

• eksplicitering af det grammatiske
system (fx Shape Coding by Susan 
Ebbels©) og træning i at forstå
sætninger og producere dem
korrekt

• eksplicitering af ords komponenter
– betydning og lyd (og evt. også
ortografiske og morfologiske
karakteristika)

betydninglyd

Ord
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Leksikale vanskeligheder blandt børn med 
sprogforstyrrelser (fx McGregor, 2009)

• Sen orddebut og langsom tilegnelse af ord

• Mangelfuld leksikal bredde (kvantitet) – børn med sprogforstyrrelser kender
færre ord end jævnaldrende kontrolbørn uden sprogforstyrrelser (fx McGregor, 

Oleson, Bahnsen & Duff, 2013)

• vanskeligheder med at danne fonologiske repræsentationer - bl.a. baseret
på børnenes vanskeligheder med nonordsgentagelse (fx Baddeley, Gathercole

& Papagno, 1998) – er fremført som forklaring på
ordindlæringsvanskelighederne

• Manglende leksikal dybde (kvalitet) – børn med sprogforstyrrelser ved mindre
om ordene i deres mentale leksikon end jævnaldrende kontrolbørn uden
sprogforstyrrelser (fx McGregor et al., 2013)

9

Benævnelsesfejl og tegninger af ord
(McGregor, Newman, Reilly & Capone, 2002)

• Børn med sprogforstyrrelser har vanskeligheder med benævnelsesopgaver
– hvor de ofte laver semantiske fejl

• fx Alberts (11;2 år) løve for ‘tiger’ og højtaler for ‘mikrofon’  

• 6-årige børn med og uden sprogforstyrrelser (n = 16 i hver gruppe) skulle
først gennemføre en billedbenævnelsesopgave (produktivt ordforråd)

• efterfølgende skulle de tegne ord, som de havde benævnt – forkert eller
korrekt – i en benævnelsesopgave (se eksempler på næste dias)

10
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En deltagers tegning af kande
(‘pitcher’)

Benævnelsesfejl og tegninger af ord - fortsat

(McGregor, Newman, Reilly & Capone, 2002)

Ikke kun mangelfulde
fonologiske
repræsentationer, men også
begrænset semantisk viden
om ord spiller en rolle i
benævnelsesfejl

Udgangspunkter for 
Sprogmentor

12
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Sprogmentor

• En intervention til skolebørn med svære sprogforstyrrelser (i
taleklasse) – først i gruppe og siden i par af ældre og yngre
elev – over for (1) den leksikale dybde af ord, som er ukendte
/ikke særlig velkendte og (2) selvopfattelse

• Formålene med interventionen var

1. at give eleverne bedre hukommelseskroge

• i forhold til trænede ord

• generelt – som støtte til at videreudvikle den leksikale viden -
leksikal dybde og bredde

2. at give mentorerne (ældre elever) øget tro på egne
udviklingsmuligheder

13

Projektets hypoteser

1. Det systematiske ordforrådsarbejde baseret på ‘ordtankekort’ 
fører til forbedret (udnyttelse af) lydlig og semantisk viden om 
ord. Forbedringerne vil ske som følge af træning i form af 
• gruppearbejde med en logopæd
• makkerarbejde med en anden elev med sprogforstyrrelser

2. Makkertræningen fører for de ældre mentorers vedkommende 
også til forbedret livskvalitet målt på parametre som 
‘sprogformåen’ og ‘skole og læring’ 

14
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Ældre elever med vanskeligheder som mentorer
• Juel (1991; 1996): ældre elever, der har kæmpet med stoffet (læsning), er 

en unik undervisningsressource for yngre elever med vanskeligheder, og 
de ældre elever vil også selv lære nyt i undervisningsforløbet

• ideen er, at det at fungere som mentor – vejviser – og altså have ansvar 
for andres læring, indebærer, at man selv må forstå det, 
man skal lære fra sig

• ikke afprøvet med elever med sprogforstyrrelser - før 
Sprogmentor

• der er betydelig risiko for, at skoleelever med                    
sprogforstyrrelser får vedvarende sprogvanskeligheder

• kan de via mentorfunktionen få øget tro på at kunne klare                   
sig godt – altså få øget selvopfattet livskvalitet?

15

Livskvalitet 
• Livskvalitet (eng. quality of life, QoL) dækker over et individs egen 

opfattelse af dets velvære (fx Markham, van Laar, Gibbard, & Dean, 2009)

• WHO pointerer, at menneskers vurdering af livskvalitet afhænger af 
deres kultur og værdier og præges af deres mål, forventninger og 
bekymringer (WHOQOL Group, 1998)

• Helbredsrelateret livskvalitet (eng. health related quality of life, HRQoL) er 
et udtryk for, hvilken indflydelse en specifik helbredsmæssig tilstand, fx en 
sprogforstyrrelse, har på et individs livskvalitet (fx Feeney, Desha, Ziviani, & 

Nicholson, 2012)

• fx på områderne sprogfærdigheder, skolegang og venner

• Nicola & Watter (2015; 2018) fandt, at både børn med udviklingsmæssige 
sprogforstyrrelser selv og deres forældre vurderede deres livskvalitet 
mindre positivt sammenlignet med børn med upåfaldende færdigheder

16
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Ordtankekort – rammen om arbejdet

17

se også St. John & Vance (2013)

Ordene i Sprogmentor – målord og kontrolord
• er karakteristiske for skolens sprog (skrift- og undervisningssprog)

• kan forklares med begreber, som eleverne allerede kender

• er egnede til at blive arbejdet med inden for rammerne af projektet
• alle har en afledningsendelse, så der også kan arbejdes meningsfuldt med 

‘de sidste lyde’ i ordet

• Beck & McKeown (2002) har introduceret begrebet Tier II words (Niveau 2-
ord) om ord, der er generelt anvendelige i skolesammenhæng, fx virkning 
og meningsløs og ikke er
• så konkrete og hverdagsbetonede som Niveau 1-ord (fx ‘løbe’ eller 

‘bondegård’) 
• så fagspecifikke som Niveau 3-ord (fx ‘dividere’ eller ‘breddegrad’) 

• Måske er disse ord ikke nogen, vi børnelogopæder særlig ofte instruerer 
specifikt i, selv om de forekommer i mange sammenhænge og er bredt 
anvendelige?

18
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Sprogmentor – overordnet tilrettelæggelse

• interaktioner om ords lyd og betydning – med en voksen og med 
kammerater

1. mange gentagelser – både hørt og sagt selv – over flere dage (se Alt, 
Meyers & Ancharski, 2012) 

2. ordene (også) i sætninger, altså i meningsfulde kontekster (fx Alt et al., 
2012) 

• udviklingen af interventionen og valget af målord er foregået i dialog med 
lærere og tale-hørelærere på Nyboder Skole for at gøre interventionen
relevant og realistisk

• interventionen er varetaget af en specialist (Rikke) assisteret af kommende
audiologopæder

19

Gennemførelse af
interventionen i
Sprogmentor

20
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betydninglyd

Ord

Introduktion af det nye ord – hjælpsom

• Nu skal vi tale om et nyt ord, hjælpsom

• hjælpsom med stor skrift vises og læses langsomt op, og 
undervejs må børnene gerne komme med bud på, hvilket ord der 
kan være tale om

• alle får et tomt ordtankekort og skriver/limer det nye målord ind; 
hjælpsom siges af alle i fællesskab og af hver enkelt

22
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Introduktion af det nye ord – hjælpsom

• Kendskab til ordet: Trafiklyset – hvor godt kender I ordet hjælpsom? 
Har I hørt det før? Ved I noget om, hvad hjælpsom betyder?

jeg kender slet ikke kender ordet jeg kender ordet og ved, hvad det betyder 

jeg har hørt ordet før, men ikke er sikker på, hvad det betyder

23

Introduktion af det nye ord – hjælpsom

• Nu skal I høre en lille bitte historie om det nye ord, hjælpsom: 
Vigga var altid meget venlig mod andre. Hendes mormor 
sagde til naboerne: 'Vigga, hun er så hjælpsom og bærer 
varer og vasketøj for mig.

– så hjælpsom er altså når man hjælper og støtter andre

24
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Aktiviteter til at arbejde sig rundt om elementerne i ordtankekortet

25

Gruppeaktivitet til ‘første lyd’ - hjælpsom

• Målordet lægges ud på bordet. “Her er et kort hvor der står hjælpsom. Nu 
lægger jeg tre andre ordkort ud på bordet og ét af dem begynder med 
den samme lyd som hjælpsom. Nu skal I prøve at finde det ord, der 
begynder med samme lyd som hjælpsom. Prøv at se her… 

• sol, jordbær, hat lægges op og oplæses (helst af børnene)

• hvilket passer? – jordbær skrives eller tegnes ind af hvert barn

• andre ord med samme førstelyd? – jord, jul

26



05/02/2019

14

En anekdote om ordets sidste lyde - meningsløs
• Rosita (11;8 år) og to andre piger fra 4.-5. taleklasse arbejder med meningsløs

i deres gruppe – de vurderer alle deres kendskab som ‘gult’

• Betydningen af –løs drøftes med Rikke

• en pige foreslår hurtigt pingvinløs som parallel til meningsløs, men er
ikke sikker på ordets betydning

• Rikke forklarer, at –løs betyder ‘uden’ og uddeler et billede af en, der er
tandløs – altså en der ikke har nogen tænder

• hvad betyder så fantasiløs? – pigerne taler sig frem til, at det er en, der er fuld af fantasi
og kan finde på meget

• der vendes tilbage til betydningen af –løs og tandløs og Rikke forklarer, at fantasiløs så
må betyde ‘uden fantasi’

• pigen med pingvinløs foreslår, at det så er ‘uden vinger’, men de to andre piger mener,  
at det er ‘uden pingviner’ 

• Rosita: “der er også noget der hedder hårløs (.) det er når man ikke har noget hår”

27

Metoraktiviteter om betydning - virkning

• Nu skal vi læse nogle sætninger, og så skal du fortælle, om de er rigtige 
eller forkerte. De handler om, hvad 'virkning' betyder 
• Kortet med flueben og kryds lægges foran makkeren

• Sætningerne lægges op foran eleven og læses af mentor (eller underviser)

•

• virkning er når noget skaber en forandring – med rigtig-forkert-udpegning 

• virkning er når man nikker – med rigtig-forkert-udpegning

• virkning er, når man er helt hvid som mælk – med rigtig-forkert-udpegning

• en virkning kan være, når jeg siger 'shhh' og så bliver du stille! - med rigtig-forkert-
udpegning

• Prøv at tænke dig om: hvornår kan man ellers finde virkning?

• tegn i 7'eren en tegning, der passer til virkning – mentor må rigtig gerne hjælpe 
eleven med ideer

28
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Opsamlingsopgave i gruppe/mentor-træning –
banko med omsorgsfuld

29

• Interventionsafprøvning I og II med grupper af elever i 
taleklasse v. Nathalie Nielsen og Jenny Söderberg

• Udvikling af undersøgelsesmaterialer

Forberedelsesfase 

foråret 2016 – foråret 
2017

• Testning (bred sprogtestning, testning af ordforråd, 
selvopfattet livskvalitet) – nogle elever kommer gennem en 
del af testene to gange (baseline)

• Endelig udvælgelse af målord og test og aktiviteter 
udarbejdes pba. målordene 

Testfase

foråret og sommeren 
2017

• Prætestning (mål- og kontrolord samt selvopfattet 
livskvalitet)

• Ordforrådstræning i lille gruppe: 2 x ½ time pr. uge i 6 uger

• Posttestning (mål- og kontrolord samt selvopfattet 
livskvalitet)

Gruppeintervention

efteråret 2017

Forløb af Sprogmentor

30
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Mentorkursus

• mentoren er en vejviser

• genopfriskning af ordtankekortets elementer

• vigtigheden af at være positiv

• hvad gør man, hvis det ikke rigtig går?

31

fra Læsemakker (Finnemann Schultz, 2014: 49)

• Mentorkursus for de ældre elever, som ønskede at medvirke 
i denne del af projektet: 2 x 2 lektioner på en uge

Mentor-træning

vinteren 2017/2018

• Ordforrådstræning i par af yngre elev og ældre mentor: 2 x 
½ time pr. uge i 4 uger

• Posttestning (mål- og kontrolord samt selvopfattet 
livskvalitet)

Mentorforløb

vinteren 2018

• Bred sprogtestning plus mål- og kontrolord samt 
selvopfattet livskvalitet) cirka 10 uger efter interventionens 
afslutning

Opfølgende testning

foråret 2018

32

Forløb af Sprogmentor – fortsat
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Deltagere i Sprogmentor

Ådalens Skole Nyboder Skole
Ordblinde-
instituttet

Yngre deltagere
Gruppedeltager

Elev i makkerforløb
5 elever fra 1. kl.

2 af 5

4 elever fra 1. kl.

3 af 4

2 elever fra 4. kl.

1 af 2 elever

Ældre deltagere
Gruppedeltager

Mentor i makkerforløb
4 elever fra 4. kl.

2 af 4

5 elever fra 4.-5. kl.

5 af 5

2 elever fra 8. kl.

2 af 2

33

Testresultater fra

Sprogmentor

- Albert & Rosita

34
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Eksempler: Albert (11;3 år) og Rosita (11;2 år) i juni 2017

• Ingen af børnene har tydelige sprogproduktionsvanskeligheder i form af
systematiske fonologiske eller grammatiske fejl, men både testscorer og
adfærd indikerer klare sprogvanskeligheder hos begge børn

• Albert forsøger i testing og gruppearbejde at ‘tale sig uden om’ konkrete svar, og han
beskrives som en dreng med meget lavt selvværd og store læsevanskeligheder

• Rosita virker fra begyndelsen stille og tilbageholdende; hun er flersproget

• Både Albert og Rosita ligger inden for normalområdet i Matricer (et mål for nonverbal 
færdigheder): T-score på 54 for Albert og 44 for Rosita

35

Forskellige scorer baseret på normalfordelingen

36

CELF-4

TROG-2

MatricerAR
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Ordforrådstest
• Billedbenævnelse (Gellert & Christensen, 2012)

• 84 foto af genstande af stigende sværhedsgrad benævnes (6 foto pr. side)

37

Albert Ordforråd
(billedbenævnelse)

CELF-4 Ligheder 2 CELF-4 Gent. af
sætninger

TROG-2

Referencedata for 11-årige (n = 25): 
M = 70,1, SD = 5,4, 
min. 58- maks. 79

Norm:
M = 10
SD = 3

Norm:
M = 10
SD = 3

Norm:
M = 100
SD = 15

Juni 2017 47 korrekte
(meget lav score, <-3 SD/0,1-percentilen) 
fx ‘kiwi’ → mandarin,
‘lup/forstørrelsesglas’ → størrelsesbrille,
‘drivhus’ → havehus

Skalascore
Total = 8 
(Forståelse = 9, 
Produktion = 4)

Skalascore = 2
(19 point)

Standardscore
= 71 (11 
korrekte
blokke)

August 
2017

52 korrekte
(meget lav score, <-3 SD/0,1-percentilen)
‘kiwi’ → avocado,
‘lup/forstørrelsesglas’
‘drivhus’ → plantehus

Skalascore
Total = 8 
(Forståelse = 7, 
Produktion = 5)

Marts 
2018

48 korrekte
(meget lav score, <-3 SD/0,1-percentilen)
‘kiwi’ → mandarin,
‘lup/forstørrelsesglas’
‘drivhus’ → plante

Skalascore
Total = 9 
(Forståelse = 10, 
Produktion = 5)

Skalascore = 1
(17 point)

Standardscore
= 71 (12 
korrekte
blokke)

38
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Rosita Ordforråd
(billedbenævnelse)

CELF-4 Ligheder 2 CELF-4 Gent. 
af sætninger

TROG-2

Referencedata for 11-årige (n=25): 
M = 70,1, SD = 5,4, 
min. 58 - maks. 79

Norm:
M = 10
SD = 3

Norm:
M = 10
SD = 3

Norm:
M = 100
SD = 15

Juni 2017
(baseline)

42 korrekte (<-3 SD/0,1-percentilen) 
fx ‘drivhus’ → køkkenhave, ‘vulkan’ → lava

Skalascore, Total = 
10 (Forståelse = 6, 
Produktion = 10)

Skalascore = 1
(16 point)

Standardscore = 
71 (11 korrekte
blokke)

August 
2017
(baseline)

40 korrekte (<-3 SD/0,1-percentilen)
‘drivhus’ → havekøkken, ‘vulkan’ → lava

Skalascore, 
Total = 10 
(Forståelse = 7, 
Produktion = 9)

Oktober
2017
(prætest)

43 korrekte (<-3 SD/0,1-percentilen)
fx ‘drivhus’ → køkkenhave, ‘vulkan’ → lava

Februar
2018
(post-test)

42 korrekte (<-3 SD/0,1-percentilen)
fx ‘drivhus’ → køkkenhave, havekøkken, 
‘vulkan’ → lava

Maj 2018
(opfølgning)

45 korrekte (<-3 SD/0,1-percentilen)
fx ‘drivhus’ → køkkenhave, ‘vulkan’ → lava

Skalascore, Total = 
11 (Forståelse = 7, 
Produktion = 8)

Skalascore = 1
(18 point)

Standardscore = 
86 (14 korrekte
blokke)

39

Det her er mig! – selv-vurdering af livskvalitet

40

2. Mig og mine venner
Jeg er en god ven
Jeg hjælper mine venner 3. Mig og skolen

Jeg er god til at arbejde med opgaver i skolen

1. Mig og sproget
Jeg er god til at sige ord
Jeg kan blive bedre til at 
huske ord
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TOBL – Test af Ords Betydning og Lyd – leksikalt effektmål 1

Yngre deltagere Ældre deltagere

Træningsord -
gruppe

Træningsord -
mentor

Kontrolord Træningsord -
gruppe

Træningsord -
mentor

Kontrolord

bekymring
hjælpsom

ansvarsfuld
fantasiløs

holdning
kommunikation

bekymring
hjælpsom

meningsløs
virkning

motivation
omsorgsfuld

opfindsom
integration
forandring

diskussion

bekymring
hjælpsom

ansvarsfuld
meningsløs

virkning
diskussion

bekymring
hjælpsom

meningsløs
virkning

motivation
omsorgsfuld

opfindsom
integration
forandring

fantasiløs
holdning
kommunikation

41

TOBL – Test af Ords Betydning og Lyd

Sandt og falsk udsagn om ordenes

• stavelsesantal: meningsløs har fire stavelser

• begyndelseslyd: de her ord begynder med den samme lyd –
meningsløs og måne

• sidste lyde: de her ord slutter med de samme lyde: meningsløs og
sporløs

• betydning: meningsløs er når noget bygger på fornuft

• synonym: de her ord betyder det samme: meningsløs og komet

• antonym: de her ord betyder det modsatte: meningsløs og 
betydningsfuld 

42
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• med udvalgte målord og kontrolord

• Instruktion: I den her opgave siger jeg nogle ord. Jeg siger dem et ad 
gangen og hver gang skal du sige så mange andre ord, du kan, som passer 
til ordet. Nu viser jeg dig det, med et ord, som du sikkert kender godt… 
kærlighed

• Nu skal jeg sige så mange ord, som jeg kan komme i tanker om på et halvt 
minut, der passer til kærlighed.

Ordassociationer – leksikalt effektmål 2

44

Ordassociationer – demonstrationsopgave
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Ordassociationer – Rositas hjælpsom

• August 2017 (prætestning)

• hjælpsom er sådan man hjælper (.) øh holder øje hvis der er noget der 
er sket noget forfærdeligt (.) noget frygteligt noget skrækkeligt (.) 
hjælpsom er sådan (1) at øh (.) der er noget katastrofe problemer alle de 
ting og sådan noget (2) seriøsligt (.) skrækkeligste 

• Maj 2018 (opfølgende testning, maj 2018)

• hjælpsom er at man hjælper folk for eksempel hvis der var en øh 
gammel kvinde ude på gaden og hun ikke kan komme over (.) over 
vejen så skal man hjælpe kvinden ligesom når man skal hjælpe sine 
forældre eller sine venner (.) eller man kan hjælpe sine venner med 
svære lektier hvis man er hjælpsomme (.) og det er hjælpsom (1) nå jeg 
har mere ting eller nej det når jeg ikke

Albert – TOBL og Det her er mig
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TOBL - trænede TOBL - utrænede Det her er mig
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Rosita – TOBL og Det her er mig
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TOBL-trænede TOBL-utrænede Det her er mig

47

Rosita 
– udvalgte items om ‘Mig og sproget’ (Det her er mig!)
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Prætest 1 - august 2017 Prætest 2 - oktober 2017 Posttest-gruppe - december

2017

Posttest-mentor - februar 2018 Opfølgning - maj 2018

Om at sige og huske ord

Jeg er god til at sige ord Jeg kan blive bedre til at sige ord Jeg  er god til at huske ord Jeg kan blive bedre til at huske ord
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Afsluttende overvejelser om 
Sprogmentor

49

Intensiteten

• 2 x 30 minutter pr. uge

• Svarende til fx SCIP-interventionen (Adams & Gaile, 2015)

• Tanken at skabe en kadence i forløbet, som sandsynliggjorde, at deltagerne kunne
huske indholdet fra den ene gang til den næste

• Tanken var, at omfanget skulle svare til noget, som i special-regi og i målrettede
forløb ikke er helt urealistisk

• Men er det den rigtige dosis? Det ved vi ikke, for vi har ikke sammenlignet med noget
andet

• 6 uger til gruppeintervention og 4 uger til mentorintervention

• Svarende til omfanget i andre interventioner (fx Parsons, Law & Gascoigne, 2005)

• Men der er tale om børn med meget omfattende sprogvanskeligheder, så måske var
det urealistisk at forestille sig, at man kunne flytte dem inden for denne tidsramme

• Hvad ville der være sket med en længerevarende intervention?
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Ting, der nok med fordel kan gøres anderledes

• Ældre mentorer og elever

• nok et barn med sprogforstyrrelser i 6. - 8. klasse og et barn i fx 2. klasse

• hensigtsmæssigt at i hvert fald det ældre barn kan læse lidt

• Grupper giver dynamik og gode input  

• men maksimum 4 og nok hellere 3 pr. gruppe for at kunne tilgodese alle

• Tydeligere kobling til elevernes hverdag

• interventionen kunne varetages af lærere e.a. fagpersoner tæt på eleverne

• fx tekster i danskundervisningen – jf. Én på sproget (Veber Nielsen & Daugaard, 2014; 
2018)

• Individualisering

• individuelt valgte målord og individuelle mål – en indirekte intervention (jf. Ebbels et 
al., 2017)

51
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Ebbels et al., 2017: 13
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rikkec@hum.ku.dk
(skriv gerne, fx hvis du ønsker dagens dias eller har lyst
til at samarbejde om Sprogmentor-agtig intervention )
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