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How dyslexic students compensate for their 
phonological difficulties, and how teaching may 
support comprehension

At se lyde

sa- = ?

su- = ?

s

sa (‘sagde’)

sak  (‘ting’, ‘emne’)

sakta (‘sagte’, ‘stille’)
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At lære sig lydprincippet i læsning
- undersøgt med en dynamisk test (DOT)

Del 1: Bogstav-lyde: ╔ = [s], ◊ = [m], ◘ = [α] som i sak.

Del 2: Sammensæt bogstavlyde: ╔ ◘ = [sα], ◘ ◊ = [αm] ...

Del 3: Læs nye ord: ╔ ◘╔ ◘ = ? ╔ ◊ ◘╔ = ?
(max 12)

(Elbro, C., Daugaard, H. T., & Gellert, A. S. (2012). Annals of 
Dyslexia, 62(3), 172-185.)

Voksne ordblinde har svært ved at lære lydprincippet
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Definition af dysleksi (ordblindhed)

Ordblindhed er markante vanskeligheder med at tilegne sig skriftens 
alfabetiske princip (lydprincip). 

Disse vanskeligheder ses tydeligst ved læsning af nye ord og ved stavning.
[Der kan være flere årsager, især vedr. fonologisk indlæring og analyse]
Graden af ordblindhed bestemmes af forskellen mellem kravene til læse- og 

stavefærdigheden og elevens læseniveau.

(Se fx Elbro, C. (2012). Den helt entydige ordblindetest. Ordblindhed i teori og praksis. 
In L. Pøhler (Ed.), Dysleksi - en fælles nordisk udfordring (pp. 11-21). København: 
Landsforeningen af Læsepædagoger.

Lyon, G. R., Shaywitz, S. E., & Shaywitz, B. A. (2003). A definition of dyslexia. Annals of 
Dyslexia, 53, 1-14.)

At se morfemer

saktrogen
saktelig
sakvetenskap

sak  (‘ting’, ‘emne’)
sakta (‘sagte’, ‘stille’, ‘langsom’)

sak#trogen
sakte#lig
sak#vetenskap
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At se morfemer

Morfem: Mindste enhed af form og betydning

Tre slags morfemer:

rødder: kan danne selvstændige ord: fx læs, lær og evt. sammensættes, 

fx fore#læs. 

afledningsmorfemer: ændrer rodens betydning og/eller ordklasse, fx 

læs#er, læs#ning, u#læse#lig

bøjningsmorfemer: placerer ordet i faste semantiske kategorier: antal, 

tid, bekendthed osv. fx læser#e, læs#te.
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unitasking (uni#tasking, multi#tasking, zero#tasking)

Morfemgenkendelse i ordafkodning

lyngris, taleafart (lyng#ris, tale#afart)
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vandring

*vand/ring vandr/ing

Undersøgelse af morfemgenkendelse
i ordafkodning

soldat

broder

natur

vandring

morse

koble

inder

paryk

forske

fortet 

benægte 

hanke 

kostene 

lysten 

medister 

udelt 

udrikkelig 

Ord med og uden vildledende pseudomorfemer
jomfru

fætter

april

handling

jolle

kælke

urter

gevær

tørste

borgen

betegne

bænke

riverne

lasten

gelænder

ædelt

unødvendig
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Effekt af morfologisk vildledning på dansk
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(Elbro & Arnbak (1996, Study 1) 
Annals of Dyslexia, 46, 209-240)

Dysleksi (N = 20) Kontrol (N = 20)

Alder 23,8 (4,4) 24,1 (4,3)

Ordforråd (M=100) 116,3 (7,6) 115,7 (6,5)

Non-verbal IQ (M=49) 48,6 (4,2) 49,1 (4,1)

Ordlæsning (ord/minut) 105,0 (21,2)*** 169,4 (15,4)

Non-ordslæsning (o/m) 41,4 (9,9)*** 92,9 (12,2)

Morfologisk og fonologisk opmærksomhed
blandt franske studerende med og uden dysleksi

Cavalli, E., Duncan, L. G., Elbro, C., El Ahmadi, A., & Colé, P. (2017). Phonemic - morphemic
dissociation in university students with dyslexia: An index of reading compensation? Annals of 
Dyslexia, 67, 63-84.

Elbro, C., & Poulsen, M. (2016). Utvärdera din undervisning. Statistik og evidens i 
uddanning. Stockholm: Natur och Kultur. (Kap. 2)
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Fonemopmærksomhed: Tag den første lyd væk, fx spo
(12 mundtlige opgaver, alle CCV-non-ord)

Morfemopmærksomhed: Find det afledte ord, fx lanière, 
tanière eller glacière; [‘strop’, ‘hule’, ‘køler’] (12 mundtlige 
opgaver).

(Cavalli, Duncan, Elbro, El 
Ahmadi, & Colé, 2017)



9

1. Også universitetsstuderende med dysleksi har svært ved at 

udnytte skriftens lydprincip (til fx at læse nye ord)

2. Også universitetsstuderende med dysleksi har usikker 

opmærksomhed på fonemer.

3. Nyt: i dysleksigruppen var der desuden en særlig 

sammenhæng mellem sproglig opmærksomhed og 

læsefærdigheder:

Jo hurtigere svar i den morfologiske opgave i 

sammenligning med den fonologiske – desto bedre ordlæsning 

(r = 0,45*)

Studerende med dysleksi har o.k. morfologisk 
opmærksomhed på rødder (i gennemsnit)

Hvordan er morfemopmærksomhed forbundet med 
læseforståelse?

Ordkendskab
i læsning

Morfemgenkend. 
i ordafkodning

Læseforståelse 
= 

tekstforståelse

Morfem-
opmærksomhed

Talt sprog Færdigheder i læsning Læseforståelse
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Hvordan kan morfologisk opmærksomhed støtte 
læsningen?

(1) Morfologisk opmærksomhed kan støtte ordafkodning
igennem en morfologisk-ortografisk analysestrategi,
fx læs#er = læser; bo#sted = bosted.

(2) Morfologisk opmærksomhed kan støtte ordforståelse 
igennem en morfologisk-semantisk analyse, 
fx læs#er = ‘én som læser’, ‘noget, der kan læse’, ‘noget, der 
bruges til at læse med’. 

Deltagere: engelske universitetsstuderende

Dysleksi Kontrol

Antal 31 11

Alder (å;m) 21;2 (2;5) 20;6 (1;3)

Alder ved dysleksi-
diagnosen (å;m)

13;6 (4;8) -

(Elbro, King, Rown, & Oakhill, 2016)
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Deltagernes læse- og sprogfærdigheder

Færdighed Dysleksi-gr. Kontrol-gr. d

Nonordslæsning (u. 
morfemer) (N = 20)

10,3 (3,5) 17,9 (2,3) 2,6***

Læse-ordforråd (NART)
(N = 50)

22,1 (6,8) 27,7 (3,6) 1,1*

Læseforståelse (N = 15) 11,1 (1,6) 12,3 (1,3) 0,8*

Morfo-syntaktisk opm.
afledninger (N = 20)

17,8 (2,4) 19,4 (1,0) 0,9*

Morfologisk afkodningsstrategi: 
læsning af nonord med og uden mulige morfemer

Med mulige morfemer Uden så oplagte morfemer

unbagily
antithumbless
begageability
…

arbymion
efferbidmaign
cerebetion
…
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Korrelationer mellem ordafkodning og læseforståelse

Afkodningsfærdigheder Læseforståelse

Nonord uden mulige morfemer 0,08

Nonord med mulige morfemer 0,27

Morfem-fordel 0,45*

Kun gruppen af studerende med ordblindhed (N = 31)
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Hvordan er morfemopmærksomhed forbundet med 
læseforståelse?

Ordkendskab
i læsning

Morfemgenkend. 
i ordafkodning

Læseforståelse 
= 

tekstforståelse

Morfem-
opmærksomhed

Talt sprog Færdigheder i læsning Læseforståelse

Undersøgelse af morfo-syntaktisk opmærksomhed

Watch carefully, I will ______________. 
demonstration/demonstrative/demonstrable/demonstrate

I just heard a _____________ story.
dantness/dantive/danticism/dantify

(efter Singson et al., 2000; Siegel, 2008)
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Morfemgenkendelse er central i dyslektiske 
studerendes ordafkodning

Færdigheder L-O M-SO MfA Lf

Læse-ordforråd - 0,22 -0,48 0,20

Morfo-syntaktisk opm. 0,35 - -0,28 0,28

Morfemfordel i afkodning 0,36* 0,52* - -0,29

Læseforståelse 0,42* 0,38* 0,45* -

Resultater fra studerende med dysleksi ses under diagonalen, kontroller over 

diagonalen.

Ordkendskab
i læsning

Morfemgenkend. 
i ordafkodning

Læseforståelse 
= 

tekstforståelse

Morfem-
opmærksomhed

Talt sprog Færdigheder i læsning Læseforståelse

Morfemgenkendelse er central i dyslektiske 
studerendes ordafkodning
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Hvad har vi fundet blandt elever og 
studerende med dysleksi? 

1. Nogle dyslektikere lærer sig at kompensere for vanskelighederne 
med skriftens lydprincip – ved at genkende morfemer i skrevne ord. 

2. Sproglig opmærksomhed på morfemer bliver mere relevant for 
ordafkodningen, jo sværere den ordblinde har det med 
opmærksomheden på fonemerne. 

3. Morfemgenkendelse i afkodningen er forbundet med bedre 
læseforståelse.

4. Forbindelsen mellem morfemopmærksomhed og læseforståelse 
går igennem morfemgenkendelse i afkodning. Der er ingen direkte 
forbindelse eller indirekte forbindelse hverken igennem ordkendskab 
(ordforståelse) – med de anvendte mål.

Hvad kan vi lære af elever og studerende 
med dysleksi? 

1. Der er sproglige enheder inde i ordene, som det kan betale sig at 
være opmærksom på og at lære at genkende. Disse enheder har både
et udtryk (skrift-lyd) og et indhold (betydning). Begge dele skal med i 
undervisningen.

De mest betydningstunge morfemer (rødderne) er vigtigst i læsning.
Undervisningen i aflednings- og bøjningsmorfemer må fastholde 

fokus på betydningen.

2. Ordkendskabet (ordforrådet) i læsning er ikke det centrale problem 
i dysleksi. Men selvfølgelig et problem i andre grupper af læsere.

Men spørgsmålet er, om dyslektikere kunne have glæde af 
undervisningsstøtte til udvidelse af ordkendskab – og til fastholdelse 
af forståelsen af det læste.
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Morfologisk støtte til læsefærdigheder
- resultater af metaanalyser af effektundersøgelser

ID Deltag Antal
us.

Ord-
kendskab

Ord-
afkodn

Læse-
forstå

Stavning

Goodwin 
& Ahn, 
2010

Skoleelever
m. dysleksi

17 0,40 0,24 0,20

Bowers, 
Kirby & 
Deacon, 
2010

Skoleelever 22 0,35 0,41 0,49

Goodwin 
& Ahn, 
2013

Skoleelever 30 0,34 0,59 0,09 0,30

Hvordan er sammensætninger sat sammen?

Oliven#olie = ‘olie som kommer fra oliven’

*Champignon#olie = ? 

Baby#olie = ? 
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Hvordan er sammensætninger sat sammen?

Som kommer fra: olivenolie, forskningsresultat
Som er beregnet til: babyolie, kontorsystem
Som medfører: letløbsolie, lykkepille
Som modvirker: sololie, hovedpinepille
Som har: oliefelt, appelsinskræl
Som er: spildolie, mordbrand
...

*Stresshave = ? 
*Dybhavskylling = ?

Nogle særlige sammensætninger

Ubestemte sidsteled
“Det er sådan en klippe-ting” = ?
-dims, -dimmer, -fætter, -børge, -halløj ...

Adjektivforstærkere
sten#død,  skrig#gul, -farlig, -let, ...

Generelle adjektivforstærkere
død-, skide-, herre-, ultra-
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Betydninger af afledningsmorfemer

Negativer
U-, a-, in-, im-, ir-, van-, mis- ...
utro, mistro, vantro – hvad er forskellen?

Kønsskiftere
-ske, -inde, -esse
Men er det forskellen på en sygeplejer og en sygeplejerske?
En steward og en stewardesse?

Nye produktive afledninger
-er: døgner, æder, griner, fritter ...

Hvad betyder bøjningsendelser?

● Hvad betyder præsens?
De tager til Umeå på næste fredag.
To og to er fire.
Og du lægger pengene lige der ovre. 
Parkering på fortovet er ikke tilladt.
Kvinde græder i retten i Oslo. 

● Hvad betyder præteritum?
Der var to flødeboller tilbage i butikken
Hvad skulle det være?
Hvis hun bare kunne holde sin søde tand i ave!
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Hvad betyder bøjningsendelser?

● Hvad betyder bekendthed?

Der var engang en prinsesse og en frø. En aften sad prinsessen og 
drømte om frøen.

Både bilen og cyklen er transportmidler. 

”Toppen og bolden lå i skuffe sammen mellem andet legetøj, og 
så sagde toppen til bolden: "Skal vi ikke være kærestefolk, siden 
vi dog ligger i skuffe sammen” ...” (H.C. Andersen) 

Tre ting, du vil huske om dysleksi og morfologi

Morfemer er enheder af form og indhold

Dyslektikere har gennemsnitlige færdigheder i morfologi

Dyslektikere er bedst til rødder og andre betydningstunge morfemer

Nogle dyslektikere kompenserer ved at genkende morfemer i ord

Jo svagere deres fonologiske færdigheder er, desto vigtigere de morfologiske

Undervisning i morfologi kan støtte både ordkendskab og ordafkodning

Undervisning i morfologi har hidtil haft begrænset effekt på læseforståelse

Undervisning i morfologi bør ikke glemme morfemernes betydningsindhold

Også bøjningsendelser har betydningsindhold, men det svarer slet ikke altid
til de skolelatinske betegnelser


