
En integreret læse-
skriveindsats – hvordan?

KARINA BEK: KBB@KBHSYD.DK

LENE ILLUM: LISK@UCSYD.DK



Dagsorden
1. Projekt Læseløft Syd

2. Læse-skrive-hverdagen på HF & VUC København Syd

3. Et eksempel fra praksis



Læseløft Syd
- Et følgeforskningsprojekt
LENE ILLUM

UC SYD

L ISK@UCSYD.DK

mailto:lisk@ucsyd.dk


Projekt Læseløft Syd
Projektets partnere:
EUC Syd
HANSENBERG
EUC Vest

Andre deltagere:
Erhvervsskolernes Forlag /Praxis
Cadpeople
AppsFabrikken
UC SYD/ Læremiddel.dk



Projekt Læseløft Syd
Det overordnede formål:

At styrke de unges læsefærdigheder og give dem bedre forudsætninger for at gennemføre en 
ungdomsuddannelse. 

Fokus:

- læsehandleplaner

- styrket samarbejde mellem læsevejledere og faglærere

- online læsetræningsværkstøj: Frontread



Baggrund for undersøgelsen
❖Unge har brug for veludviklede læse- og skrivekompetencer

❖Der findes tekster over alt på arbejdspladserne

❖Erhvervsskolernes opgave at uddanne eleverne til at kunne beherske de forskellige 
fagområders fagsprog

❖At kunne læse og skrive inden for sit fag skaber mulighed for at kunne dokumentere, 
kommunikere og formidle, og det giver faglig selvtillid at beherske fagets sprog

❖Motivation, frafald 

❖Samarbejdet mellem læsevejledere og faglærere er en af de helt store udfordringer



Formål

At give et nuanceret billede af læsevejlederens professionelle vilkår og muligheder på 
erhvervsskolerne og dennes muligheder for i samarbejde med kolleger at styrke arbejdet med 
faglig læsning og generel sproglig udvikling i fagene, således at alle elever bliver så dygtige som 
de kan.

❖Hvordan er holdningerne og vilkårene inden projekt Læseløft?

❖Er holdningerne og vilkårene ændret efter projektets afslutning?

❖Har den pædagogiske tænkning og praksis ændret sig, og hvilke perspektiver og strategier kan 
udledes heraf? 



Metode
Kvalitativ, eksplorativ tilgang med henblik på at opnå forståelse for og beskrive:

❖læsevejledernes muligheder for i samarbejde med faglærere at styrke elevernes læring med 
særligt fokus på faglig læsning og generel sproglig udvikling. 

❖den professionelle relation mellem vejleder og faglærer

❖ at være handlingsvejledende, give anbefalinger til det videre arbejde



Generering af data
Kvalitative og semistrukturerede enkeltinterviews og gruppeinterviews samt observationer

Forløb:

1. Interviews med læsevejledere og faglærere – før og efter

2. Observationer af indsatser på skolerne - under

3 . Interviews med uddannelsesledere - efter

4. Skriftlig afrapportering

(Nationalt Videncenter for læsning)



Afdækning af alle elever
Ny national digital sprogscreening af EUD-elever

Testresultaterne kan bruges til dels at etablere mere homogene klasser og til at tilpasse 
undervisningen mere til den enkelte

Viser elevens styrker og svagheder:



Gruppering

Gruppe 4 Ingen sprogvanskeligheder

Gruppe 3 Mindre sprogvanskeligheder

Gruppe 2 Væsentlige sprogvanskeligheder

Gruppe 1 Alvorlige vanskeligheder
- Sendes videre til SPS og/eller ordblindetest



Øjenåbner…
Læsevejleder:

”Jeg har lige screenet nogle elever. De var gode 
afkodere, men det gik helt galt med deres 
læseforståelsesstrategier. De elever skal vi da 
finde, og lærerne skal vide, at de har de 
problemer. Det er vigtigt at lærerne kan bruge 
den viden.”



Interviews med læsevejledere - baseline
Formål: at afdække rammer, vilkår og erfaringer for læseunderstøttende undervisning på 
erhvervsskoler. Analysen ledte analysen frem til følgende temaer:

❖Læsevejlederens faglige fundament

❖Funktion og ressourcer

❖Samarbejde med ledelse

❖Samarbejde med kolleger



Læsevejlederens faglige fundament

❖Ingen uddannelse

❖Nyuddannet – mangler erfaring

❖Uddannet for længere tid siden

❖Føler sig ikke opdateret

❖Mangler erfaring – har ikke fungeret som læsevejleder

”Jeg prøver så godt jeg kan”

”Er jeg dygtig nok?”

”Erfaring er vigtigt”



Funktion og ressourcer

❖Fungerer ikke som læsevejleder

❖Ingen eller ganske få ressourcer 

❖SPS

”Der er ikke afsat ressourcer til mig som læsevejleder, jeg gør det når jeg synes, eller når 
der er et ledigt hul i skemaet. Måske til foråret…”

”Vi har en fin funktionsbeskrivelse som skolen har udarbejdet i forbindelse med Projekt 
Læseløft, jeg kan bare ikke se, hvornår jeg skulle varetage de funktioner?”

”Skolen har haft en læsevejleder af navn, men ikke af gavn”



Samarbejde med ledelse

❖ Læsevejledning bliver ikke prioriteret

❖ Faglig læsning sættes ikke på dagsordenen

”Hvis vi skal have en læsevejleder, så er det en ledelsesbeslutning, og den beslutning 
føler jeg ikke er taget”

”Vigtigt at man som institution påpeger vigtigheden af området og giver ressourcer til at 
arbejde med det”



Samarbejde med kolleger

❖Læsevejlederne mener generelt ikke de bliver brugt af kolleger, kun hvis eleverne har 
læsevanskeligheder: ”Er han ordblind?”

❖Der er behov for mere samarbejde mellem kolleger og læsevejledere. Samarbejdet er 
sporadisk og ikke formaliseret. Kollegerne skal klædes på til at undervise i faglig læsning

”Kollegerne ved godt jeg er læsevejleder. De forstår det meget som et samarbejde 
omkring den svageste gruppe, og det er læsevejlederen der gør tingene. Jeg klæder ikke 
mine kolleger på til at løse opgaverne. De er ikke der endnu, hvor de tænker, at de kunne 
klædes på til at løse den opgave”



Interviews med faglærere - baseline
I baselineinterviewene af faglærerne var målet at afdække rammer, vilkår og erfaringer for 
læseunderstøttende undervisning på erhvervsskoler. Analysen ledte frem til følgende temaer:

❖Indstilling til og viden om faglig læsning

❖Faglig læsning i praksis

❖Samarbejde med kolleger

❖Samarbejde med læsevejlederen



Indstilling til og viden om faglig læsning

❖ Der mangler viden om området: ”Når du siger faglig læsning giver det mere mening, men jeg 
har været meget i tvivl” 

❖Alle vil gerne klædes bedre på teoretisk og praktisk

”Vi er nogen gange rigtig gode til at nørde ned i vores eget fag, og sige det er det her du 
skal kunne som mekaniker, men de skal måske også nogen gange kunne andre ting. Men 
det kræver at vi har en fælles forståelse – nogen skal samle trådene”

”Jeg oplever at eleverne er frustrerede, men det er ikke noget der tematiseres, for vi ved 
ikke, hvad vi skal gøre ved det. Der er ikke nogen af os, der er klædt på til at kunne sige, 
ved du hvad, man kan gøre sådan og sådan eller du kan prøve sådan og sådan”



Faglig læsning i praksis

❖Arbejder ikke struktureret med elevernes læsning

❖Ofte læser eleverne meget lidt i fagene, og flere af lærerne mener, at eleverne faktisk læser for 
lidt:

”Han kan godt blive en god håndværker selvom han ikke kan læse! Nej, han kan blive 
håndværker, men god bliver han altså ikke. Han er bagud på point, og det er hele vejen. 
De skal sgu’ ku’ læse, de skal også ku’ regne”

”Der er alt for mange elever der får alt for lidt ud af det, hvis de f.eks. skal læse 3 sider. 
Så vil halvdelen af dem ikke kunne fortælle ret meget om, hvad de har læst”



Samarbejde med kolleger

❖Samarbejdet omkring faglig læsning er vigtigt, men er ikke noget der finder sted

”Der er ikke nogen der tager fat på begrebet faglig læsning og introducerer eleven til, 
hvordan han kan læse en tekst og hvilke redskaber de kan bruge til at lære nye ord.”



Samarbejde med læsevejlederen

❖Nogle bruger læsevejlederen til at få sparring på egne produkter (fx opgaveformuleringer til 
eleverne)

❖Alle vil gerne arbejde med sammen med læsevejlederen – hvis de har tid…

❖Mange har svært ved at sige, hvad de konkret kan bruge læsevejlederen til. Der ønskes mere 
info om hvilke funktioner læsevejlederen KAN varetage



Projektets betydning for læsevejlederens 
samarbejde med kolleger
Projektet har haft en positiv betydning for flere af læsevejlederne i forhold til samarbejde med 
kolleger:

”Jeg har fået etableret et samarbejde med faglærerne som helt sikkert fortsætter. Kontakten er 
etableret”

”Det har været godt at arbejde med aktionslæringsforløb”

”Jeg løser nye opgaver, ikke kun SPS”



Projektets betydning for læsevejlederens 
funktion 
Projektet har haft positiv betydning for læsevejlederens funktion:

”Jeg føler, jeg nu står stærkere som læsevejleder”

”Projektet har givet mig fodfæste som læsevejleder”

”Læseløft Syd er skrevet ind i læsehandleplanen som grundlag for fastholdelse. Det gør det 
nemmere for mig at argumentere for ressourcer… Det er en landvinding”

”Som ny læsevejleder har jeg fundet ud af, hvad det vil sige at være læsevejleder”

”Ledelsen er blevet mere opmærksom på læsevejlederens rolle…de har hørt efter”



Projektets betydning for faglærerne
Projektet har haft en positiv betydning for de faglærere, der har været med:

”Jeg er blevet opmærksom på, hvor vigtigt det er at arbejde med elevernes forforståelse”

”Tidligere var der et skel mellem os og læsevejlederen”

”Vi har meget mere med læsevejlederen at gøre nu end før projektet”

”Samarbejdet har ændret sig. Nu er vi mere på banen, før var det læsevejlederen, der gjorde 
tingene”

”Først var det læsevejlederen, der kørte det med ordkort, nu kan jeg godt selv”

”Vi har fået mange nye redskaber”

”Vi skal ikke læne os tilbage nu, men vi har brug for læsevejlederen til at fortsætte”



Set fra ledelsens stol
Projektet har haft en positiv betydning for de ledere, der har været med:

”Projektet har haft en positiv indvirkning. Læsevejlederen har arbejdet koncentrereret og har 
spredt deres viden til faglærerne. Og faglærerne er blevet mere opsøgende”

”Læsevejlederen er kommet mere på banen… også gennem læsehandleplanen…hun er blevet 
mere tydelig”

”Det er stadig en proces der er i gang, men det er et fokusområde”

”Det har været en øjenåbner for mig som leder, læsevejlederen har lært mig, hvor vigtigt det er 
at arbejde med faglig læsning. Men det er også et fokus, som lederne bliver nødt til at tale op”

”Læsevejlederen står stærkere, men der skal fortsat afsættes ressourcer af til arbejdet”



Projektet på længere sigt – set med 
læsevejlederens øjne
”Jeg kan godt være bekymret for, hvad der skal ske når projektet stopper, men nu er der i hvert 
fald et andet grundlag”

”Læsevejlederen er ikke etableret, men vi er i gang… Målet er at blive etableret som én skolerne 
ikke kan undvære”

”Drømmen er, at den kollegiale sparring skal være en fast del”

”Det var svært at komme i gang, men det er endt godt!”



Konklusioner
❖Brug for fælles værdigrundlag

❖Brug for et fælles sprog

❖Faglærerne skal klædes på til at varetage faglig læsning i fagene

❖Ledelsen skal være tydelig og gå forrest

❖Der skal afsættes ressourcer til samarbejde med kolleger (aktionslæring). Læsevejlederne vil meget 
gerne bruges

”Der er en stærk tradition for SPS-arbejdet…Man får funktionen og man får tid til det, 
det er rigtig fint…Men de elever der ligger i den zone der hedder jeg er en svag læser, jeg 
kunne blive bedre, eller de elever, der hedder jeg er en dygtig læser, dem tilgodeser vi 
ikke”

”Man har vel ikke uddannet mig som læsevejleder for sjov!”



Opsummerende 
summen
❖Er der noget, der overrasker jer?

❖Er der noget, I kan genkende fra 
jeres egen skole?

❖Er der noget, der kunne være 
anderledes på jeres egen skole?



Hvordan bliver LSC-
læreren faglærerens 
sparringsparter?





Læse-SkriveCentret (LSC)
En selvstændig serviceenhed

❖ specialiseret viden samlet

❖ alle underviser både OBU og FVU – samt udfører læse-skriveindsatser internt i organisationen

Struktur, eksempler

❖ testbatteri, det samme hver gang

❖ undervisningsplaner: indhold, metode, før- og eftermålinger

❖ fast ugentligt møde



LSC – strategiske overvejelser

Hvordan passer LSC ind i organisationen?

❖Medborgerskab og dygtiggørelse - i et miljø af åbenhed og forskellighed

❖ Fokus på fastholdelse/gennemførelse

Hvad kræver det?

❖ Opbakning fra alle i ledelsen

❖ Synlighed ved arrangementer

❖ ..og så er der afsat penge på budgettet



Kultursammenstød

Forskellige fagligheder

❖ VIP-TAP, AC-HK, universitet-seminarium

❖ Eksterne samarbejdspartnere

❖ Faglærere med forhåndsviden om 

læsevanskeligheder



Hvad skal LSC-læreren kunne?
Metodespecialisten

❖ Lingvistisk viden – analytisk tilgang

❖ Ordforråd, faglig læsning/skrivning

❖ Læse- og skrivestrategier

❖ Viden om kollegial sparring

❖ Sparre om fokus på ét område ad gangen (synlig læring, ej røde streger)

❖ Kende sit mandat - IKKE ekspert på fagets identitet (ex. hvad er en side?)



En prioriteret indsats
Eksempler

❖ Screening ved opstart (opbygge relationer med faglærere)

❖ Fokuseret lektiehjælp

❖ Tips & Guides til nysgerrige faglærere

❖Workshops (notatteknik, læse-skrivestrategier, digital stud.tek)

Forskellige forsøg på infiltrering

❖ Book en OBU-lærer 

❖ Fast del af et AVU-team



Flere eksempler
❖ Klar til HF

❖ BaseCamp

❖ OCR-behandlingshjælptilselvhjælp

❖Metodehjælp i SSO-ugen

❖ Nye overvejelser – vores elever skriver for lidt



FGU-institutionerne -
spændende nye muligheder

Status

❖ Bestyrelser etableret, de første medarbejdermøder finder sted

Anbefalinger

❖ Rammesæt, italesæt, evaluér

❖ Uddan læsevejledere, hvis kompetencerne ikke er i hus

❖ Etablér straks Professionelle Læringsfællesskaber (PLF) - fælles udvikling som en integreret del 
af skolens kultur fra starten



Opgaven i din organisation

Hvad kendetegner din organisation? 

❖ fx skriftlig/mundtlig, hierarkisk/flad, stor/lille mødeaktivitet, fokus på struktur, projekter, 
udvikling..

Hvordan lykkes indsatser i din organisation?

❖ Hvad kan jeg selv gøre? Hvad kan jeg sammen med mit team? Hvad kan min ledelse gøre? 
Hvad kan organisationen gøre?

Interview hinanden to og to



Et eksempel fra praksis
AKTIONSL ÆRING

SPROGBASERET UNDERVISNING:  L ÆSE -LYTTE-TALE - SKRIVE

MODELLERING OG STILLADSERING



Aktionslæring
Systematisk udviklingsarbejde i skolen

Definition:

En kontinuerlig lærings- og refleksionsproces støttet af kolleger, hvor det er intentionen at få 
gjort noget. (Tiller, 1999)

Formålet:

Udvikling af undervisningspraksis

Gøre tavs viden eksplicit

Videndeling



Aktionslæring

AKTIONSLÆRING

I et aktionslæringsforløb samarbejder lærere 
og læsevejledere om at udvikle den daglige 
praksis i klasseværelset. På baggrund af en 
udvalgt problemstilling iværksætter lærerne 
med støtte fra vejlederen små konkrete 
eksperimenter i undervisningen. På baggrund 
af læsevejlederens observationer fortolkes og 
analyseres eksperimenterne efterfølgende i en 
fælles didaktisk samtale. 

1. Formulering af problemstilling

2. Iværksættelse af aktion

3. Observation af aktion

4. Den didaktiske  samtale

5. Bearbejdning af erfaringer

Jytte Vinther Andersen: ”Aktionslæring -
Kompetenceudvikling i praksis”



Sprogbaseret undervisning – læse-lytte-tale-skrive

En kæde af sprogbrugssituationer…

Læreren skaber sprogbrugssituationer, hvor eleverne skal lære en bestemt slags sprog, og som 
bygger oven på hinanden

Sprog som 
ledsagelse 
til handling

Mundtlig 
rekonstruktion

Skriftlig 
rekonstruktion

Sprog som 
konstruktion-
fagtekst



Stilladsering og modellering



Kend dit værktøj – på padlet
1. Hvordan ser værktøjet ud?

2. Hvad bruges værktøjet til?

3. Værktøjet og sikkerhed?



Kend dit værktøj

Hvordan ser værktøjet ud?

Når du skal beskrive, 
hvordan værktøjet ser ud, 
kan du informere om:

•Form og farver

•Materialer og vægt

•Dimensioner

•Overflade

skarp Vandret spids Grov Blank

Glat Ru Lang enkel Blød

Fin Holdbar Bred Hård Rund

Slidt Galvaniseret Mat Let Oval

skinnende kvadratisk Smal Lige stump

I din beskrivelse kan du bruge værkstedets tillægsord.
Brug løs af disse ord:



Kend dit værktøj: et eksempel
Metalfilen

•Sådan ser den ud:

•Sådan kan jeg beskrive den:

En metalfil består af 2 dele: et skaft og et 
hoved. 

Skaftet er rundt og glat, lavet af plastik og ca. 
15 cm. Langt.

Skaftet sidder på selve filen. Filen er lavet af 
metal og er  meget hård og ru.



Kend dit værktøj
Hvad bruges værktøjet til?

Når du skal beskrive hvad værktøjet bruges til i værkstedet skal du bruge udsagnsord.

Værkstedets udsagnsord udtrykker noget, vi gør med værktøjet.

Brug løs af disse ord:



Kend dit værktøj: et eksempel
Metalfilen

Sådan bruges den:

Metalfilen bruges til at file metal væk med, f.eks. til at gøre en skarp kant mere rund eller til at 
fjerne grater.

Sådan ser det ud når jeg bruger den:

•Indsæt billeder eller film fra din egen værkstedsundervisning, hvor du bruger værktøjet







Hvad tager du med hjem fra i dag?

❖ Hvordan kunne en ‘Kend dit værktøj’-øvelse fungere på din skole?

❖ Hvad kan du tage hjem på din skole og tage fat på på mandag?


