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Forord 

Projekt VIS er etableret i et samarbejde mellem Danmarks Lærerforening og 
Undervisningsministeriet. Projektet, der er forankret i Hvidovre kommune, har både fokus på 
samarbejdsstrukturer på skoleniveau og på elevernes faglige læsning, repræsenteret ved faget 
historie. Projekt VIS omfatter to delprojekter: Læsevejlederprojektet (efterår 2013) og 
Historieprojektet (forår 2014).  

Vi ønsker at rette en stor tak til alle de engagerede læsevejledere, historielærere og skoleledere, der 
positivt og motiveret har hjulpet os med at afprøve vores samarbejdsmodel og de redskaber, der er 
udviklet til dette arbejde. En særlig tak skal rettes til læsekonsulent Karen Kjær, der har bistået os 
med store og små praktiske forhold undervejs i projektet, og sidst, men ikke mindst en stor og varm 
tak til alle eleverne, som velvilligt har været ’prøveklude’ for vores strategiundervisning. 

 

Hvad er kollegacoaching? 

I denne manual præsenterer vi metoder og redskaber til kollegacoaching, som er udviklet til og 
afprøvet i Projekt VIS, Læsevejlederprojektet. I dette projekt afprøvede vi en model et 
tværkollegialt samarbejde mellem læsevejleder og faglærer om indhold og metoder i elevernes 
faglige læseundervisning – det er denne praksis, der med et engelsksproget udtryk kaldes 
kollegacoaching.  

Begrebet læsecoach er kommet til os fra USA, hvor kompetenceudvikling blandt undervisere i en 
årrække har været i fokus – især med henblik på at styrke børns og unges læsefærdigheder. Her har 
man i mange stater afprøvet en model for praksisudvikling blandt undervisere, hvor en læsecoach er 
ansat på skolen til at drive de læsefaglige udviklingsprocesser blandt kolleger. Det – og lignende 
initiativer - medførte naturligvis et boom i antallet af læsecoach-uddannelser, der varierer en del 
både i indhold, omfang, struktur og kvalitet. Derfor har The International Reading Association 
(IRA) udformet en kvalifikationsprofil for læsecoaches, som kan downloades fra denne 
hjemmeside: http://www.reading.org/resources/issues/reports/professional_standards.html.  

Det er ganske omfattende krav, der stilles til en læsecoach i dette dokument. En læsecoach skal bl.a. 
være en erfaren underviser, der har stor ekspertise i læsning og læseundervisning, og som formår at 
inspirere kolleger til at afprøve nye metoder og redskaber i den faglige læseundervisning og støtte 
dem i at kvalificere elevernes arbejde med disse. 

I Danmark har vi allerede læsevejledere, der er uddannet til at varetage en del af de 
arbejdsfunktioner, som er beskrevet i læsecoachens kvalifikationsprofil – og som varetager disse 
funktioner på glimrende vis. Før den nye studieordning i 2011 fik danske læsevejledere ikke en 
særlig uddannelse i at støtte elever med særlige behov eller i voksenpædagogik (kollegacoaching og 
vejledning). Det er disse områder, som bør styrkes i læsevejledernes uddannelsesprofil, hvis de skal 
være omdrejningspunkt for faglærernes praksisudvikling i grundskolen. 
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En læsecoach er en person, der er uddannet til at vejlede lærere 
om aktiviteter og tiltag, som styrker elevernes faglige 
læsefærdigheder. Læsecoachen fremmer lærerens bevidsthed 
om egen praksis og professionelle udvikling gennem et 
samarbejde med faglæreren om elevernes faglige læsning. 

 

I vores model for kollegacoaching har vi ladet os inspirere af den form af læsecoaching, som kaldes 
’Instructional coaching’ (Knight, 2007). Instructional coaching udmærker sig ved, at læsecoachens 
arbejde omfatter praksisudvikling inden for læsning og skrivning i fagene (ikke læseundervisning), 
at læsecoachen indgår i et respektfuldt samarbejde med sin kollega og bidrager til, at faglærerens 
(og ikke læsecoachens) ønsker og behov for praksisudvikling i faget realiseres. Disse principper 
danner udgangspunktet for den måde, vi har valgt at arbejde på i Læsevejlederprojektet, og som vi 
anbefaler i denne manual.  

Coaching eller supervision? 

I Læsevejlederprojektet blev læsevejlederne uddannet i kollegacoaching. Med kollegacoaching 
mener vi en proces, der har fokus på udvikling af undervisningspraksis gennem et samarbejde 
mellem to ligeværdige partnere med hver deres ekspertise. Læsevejlederen støtter sin kollega i at 
afdække dennes undervisningsmæssige udfordringer og ønsker, fx gennem gode spørgsmål, der 
bringer den enkelte videre i sine egne overvejelser og beslutninger om, hvilke indsatser denne vil 
implementere i sin undervisning og hvordan. Læsevejlederen stiller sin ekspertise til rådighed, fx 
ved at modellere forståelsesstrategier i klassen for elever og lærer, ved at observere læreren 
implementere de ønskede tiltag i undervisningen og ved at drøfte disse observationer med læreren 
efterfølgende. Ved kollegial supervision forstår vi en proces, der ligeledes har fokus på 
praksisudvikling, men hvor den ene part er ’eksperten’, der stiller sin viden til rådighed for den 
anden (fx om hvilke tiltag, der skal implementeres) og aktivt overvåger, at kollegaen implementerer 
de nye tiltag, som de er tænkt.  

Har læsecoaches betydning for elevernes faglige læsefærdigheder? 
I en undervisningssituation er der utallige faktorer, som har indflydelse på forløbet af lektionen og 
elevernes udbytte af undervisningen. Det er derfor meget svært at udskille den specifikke effekt af 
én faktor, fx læsecoachen, i målingen af elevudbytte, selv når man designer undersøgelser specifikt 
til dette formål. I USA, hvor man i en årrække har gjort brug af læsecoaches, findes der efterhånden 
en række statslige evalueringer af effekten af læsecoaches. Disse evalueringer og den begrænsede 
forskning, der er på feltet, viser, at det er svært at dokumentere en direkte effekt på elevernes 
læsefærdigheder af læsecoachens samarbejde med faglærere om den faglige læseundervisning. Til 
gengæld er data mere positive, når det gælder faglærerens brug af forståelsesstrategier og andre 
faglige læseundervisningsmetoder og redskaber i selve fagundervisningen. En række undersøgelser 
viser nemlig, at faglærere i langt højere grad implementerer forskningsbaseret viden om nyttige 



5 
 

strategier og redskaber i deres undervisning, hvis de har samarbejdet med en læsecoach om denne 
implementering (Knight, 2009, 2011). Dette er helt klart et første nødvendigt skridt, hvis eleverne 
skal udvikle hensigtsmæssige læserutiner. 

 

Læsevejlederen som omdrejningspunkt for skolens faglige læse- og 
skriveundervisning 

Hvis du ønsker at fungere som omdrejningspunkt for skolens faglige læse/skriveundervisning, så 
må du engagere dig i en række forskellige arbejdsfunktioner. Du skal 

1. samarbejde med kolleger om udviklingen af deres praksis, når det gælder elevernes faglige 
læsning og skrivning i faget. 

2. lede og koordinere de enkelte lærerteams samarbejde om elevernes faglige 
læseundervisning. 

3. samarbejde med ledelsen om skolens læsepolitik og særlige indsatser på forskellige 
klassetrin. 

Læsevejlederen skal støtte og vejlede skolens faglærere i deres praksisudvikling 

Som læsevejleder har du mulighed for at støtte dine kolleger i deres praksisudvikling, når det 
gælder elevernes faglige læse- og skriveundervisning: 

 du kan introducere lærerteamet til relevante metoder og redskaber, som eleverne skal 
arbejde med for at styrke deres forståelse af fagteksternes fremstilling af emnet. 

 du kan deltage i en kollegas undervisning og modellere brugen af strategier og redskaber 
for elever og lærer. 

 du kan overvære faglærerens undervisning og coache (vejlede) denne i, hvordan arbejdet 
med forståelses-strategier kan integreres i fagundervisningen.  

 du kan observere eleverne, mens de arbejder med strategier og redskaber med henblik på at 
identificere gode og mindre hensigtsmæssige måder at anvende redskaberne på. 

 du kan hjælpe faglæreren med at vurdere fagteksternes indholdsmæssige og sproglige 
tilgængelighed og med at vælge tekster, der i højere grad matcher elevernes faglige 
forudsætningsniveau. Du er netop ikke ekspert i faget som faglæreren. Når man kender sit 
fag vældig godt, kan det være svært at opdage tekstens faglige indforståethed.   

 Du kan hjælpe faglæreren med at identificere og støtte elever med særlige behov i den 
faglige læsning. Du kan bistå med at vælge tekster, redskaber og metoder til læsesvage 
elever, som er målrettet den enkelte elevs særlige behov for støtte i læseprocessen, således 
at disse elever i videst muligt omfang er inkluderet i klassens læringsfællesskab.  

Læsevejlederen skal koordinere lærerteamets faglige læseundervisning 

Som læsevejleder bør du være faglig koordinator for de enkelte lærerteams samarbejde om 
udvikling af elevernes faglige læsefærdigheder. Du bør sikre, at der bliver udviklet en målsætning 
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for arbejdet med læsning i fagene, valgt metoder og redskaber, som det enkelte lærerteam eller 
årgangens lærere ønsker at arbejde med, og at der skabes konsensus om fordelingen af 
ansvarsområder faggrupperne imellem. 

Læsevejlederen skal fungere som forbindelsesled mellem ledelse og faglærere 

Som læsevejleder er du det naturlige forbindelsesled mellem ledelse og faglærere. Du må holde 
ledelsen opdateret om lærerteamenes arbejde med faglig læsning og sikre en kvalificeret 
(læse)faglig debat om tildelingen af de nødvendige ressourcer fx til lærerteamets fælles arbejde 
omkring læsning i fagene, indkøb af supplerende fag- og lærebøger eller særlige tiltag til elever med 
læsevanskeligheder. 

Hvis skolens ledelse ønsker, at I på skolen gør en særlig indsats for at styrke alle elevers faglige 
læsefærdigheder, så må den aktivt understøtte faglærernes professionsudvikling. Skolelederen har 
en vigtig funktion som engageret og positiv ’indpisker’, der holder faglærerne til ilden og på en 
venlig måde kræver af dem, at de samarbejder med fx læsevejlederen om elevernes arbejde med 
fagets tekster (Knight, 2011; Toll, 2009). Ledelsen bør deltage i arbejdet med at fastsætte mål for og 
ressourcer til de enkelte lærerteams arbejde med elevernes faglige læsning og sikre, at den 
skemalagte struktur muliggør læsevejlederens (dit) samarbejde med faglærerne (fx observation af 
undervisning og teammøder). 

Skoleledelsen bør synliggøre lærernes arbejde med at udvikle gode metoder, der understøtter 
elevernes bevidste og målrettede tilgang til læsearbejdet i faget. Det kan fx ske ved, at der sættes et 
fast punkt på dagsordenen på lærermøder, der omhandler faglige udviklingsprocesser, eller ved at I 
på skolen opsætter plancher eller andet informationsmateriale om gode faglige læsestrategier eller 
nyttige tiltag til elever med læsevanskeligheder. 

 
Hvad bør en læsevejleder vide om forståelsesstrategier og 
læsedidaktik? 

Vi har efterhånden en del viden om 1forståelsesstrategier, der har en positiv effekt på udvikling af 
tekstforståelse, fx gennem National Reading Panels store metaanalyse (NICHP, 2000). Der kommer 
hele tiden nye fagbøger om metoder til styrkelse af elevers læseforståelse/udbytte af læsning, og 
mange af de eksisterende metoder har samme formål og omhandler stort set samme procedurer – 
bare under et andet navn. Det er derfor meget vigtigt, at du har et grundigt og indgående kendskab 
til, hvad det er for processer, der indgår i en metode eller en strategi, og hvorfor netop denne er 
nyttig for udbyttet af læsningen. 

Når du skal vælge metode eller strategi, er det vigtigt at overveje følgende: 

                                                            
1 Ved forståelsesstrategi menes en bevidst målrettet aktivitet, som læseren foretager med henblik på at opnå 
tekstforståelse eller løse forståelsesproblemer. 
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1. Hvilken/hvilke komponenter i tekstforståelse styrkes gennem arbejdet med metoden eller 
strategien? 

2. Er arbejdet med metoden/strategien umagen værd, dvs. hvor stærk en effekt har man kunnet 
påvise i seriøse effektundersøgelser, hvor man undersøger effekten af en given 
metode/strategi sammenlignet med en anden indsats, som en sammenlignelig elevgruppe har 
modtaget? 

3. Hvor krævende er metoden/strategien at lære for lærer og elever? 
4. Hvordan sikrer man, at eleverne rent faktisk kommer til at bruge metoden/strategien i det 

daglige læsearbejde? 
5. Hvordan kan man differentiere arbejdet med metode/strategi, så alle elever har udbytte af 

arbejdet? 
6. Hvordan får man tydeliggjort for både faglærer og elever, hvad det er for tankeprocesser, der 

bør foregå inde i hovedet på eleven undervejs i arbejdet med metoden/strategien? 

Hvilke strategier skal eleverne kende – og hvor mange? 

Såvel mere overordnede metaanalyser af forskellige strategiers effekt på elevers tekstforståelse som 
enkeltstående undersøgelser viser, at det er nyttigt for eleverne at kende og kunne anvende 
forskellige forståelsesstrategier. For det første adresserer hver strategi sin/sine særlige komponenter 
i tekstforståelse (fx forhåndsviden, overblik og hukommelse). Derfor må læseren aktivt vælge 
strategi, efter hvor denne er i sin læseproces, og hvilke udfordringer tekstens fremstilling giver en. 
For det andet viser forskning på feltet, at læsere har forskellige præferencer, når det gælder 
forståelsesstrategier og redskaber.  

Det ser ud til, at strategier, der sikrer, at læseren bearbejder eller tænker grundigt over tekstens 
indhold (’dybe strategier’), har den største effekt på tekstforståelse og hukommelse (Bråten & 
Anmarkrud, 2013; PISA, 2009), men forskning peger ikke på, at bestemte strategier er meget mere 
nyttige end andre – eller at kunne anvende et bestemt antal strategier er optimalt (NICHP, 2000).  

Det vigtige er derfor, at eleverne bliver gjort bekendt med en række forskellige forståelsesstrategier 
og forstår deres nytteværdi, således at de har mulighed for at vælge den/de strategier, der passer 
bedst til læseformålet og tekstens struktur. Du som læsevejleder (og læreren) må derfor vide, hvor 
krævende de enkelte forståelsesstrategier er at bruge for eleverne, og hvordan man kan differentiere 
elevernes arbejde med disse, så man kan tilgodese både stærke og svage elevers behov. 

Du må kende forståelsesstrategiens ’hvad, hvordan og hvorfor’ 

I Læsevejlederprojektet coachede læsevejlederne deres kolleger i brugen af syv forskellige 
forståelsesstrategier i fagundervisningen. I dette afsnit bruger vi de syv VIS-strategier til at vise, 
hvad en læsevejleder har brug for at vide om forståelsesstrategier for at kunne modellere brugen af 
dem for faglærer og elever.  
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De syv VIS-strategier 

Til Projekt VIS, læsevejlederprojektet, blev der udvalgt syv forskellige strategier eller redskaber, 
der alle havde til formål at støtte eleverne i en mere målrettet og fokuseret læsning af fagets tekster 
(primært fagets lærebog). De syv forståelsesstrategier blev udvalgt ud fra følgende kriterier: 

 hver strategi/ redskab har vist en positiv effekt på elevers tekstforståelse, hukommelse 
og/eller skriftlige fremstilling (NRP, 2000; Institute of Education Sciences, 2008); Dansk 
Clearinghouse for Uddannelsesforskning & Rambøll, 2014) 
 

 de udvalgte strategier/ redskaber understøtter centrale delkomponenter i tekstforståelse 
(Elbro, 2006) 
 

  de udvalgte strategier/ redskaber repræsenterer tilsammen før-, under’ og 
efterlæseaktiviteter 
 

 de udvalgte strategier/ redskaber er relativt velkendte i litteraturen om faglig læsning og kan 
derfor forventes at være bekendte for læsevejlederne2. 
 
Nr. Fokusområde Redskab eller strategi 

1 Fokus på elevens forhåndsviden  
’Se teksten an!’ + læseformål til 
tekstlæsningen 

2 Fokus på afsnittets indhold Afsnittets emnesætning 

3 Fokus på elevens forhåndsviden 
VØL: Aktivering af forhåndsviden 
(brainstorm, mindmap) 

4 
Fokus på tekstens centrale 
elementer 

VØL: spørgsmål til tekst og svar 

5 Fokus på fagligt ordkendskab ‘Gæt et ord’  

6 Fokus på fagligt ordkendskab ‘Ordkendskabskort’ 

7 
Fokus på tekstens centrale 
elementer 

Overskrifter til afsnit (opsummering i en 
sætning) 

           Tabel 1. Oversigt over Læsevejlederprojektets forståelsesstrategier og redskaber. 

Før læsevejlederen modellerede en strategi i klassen for lærer og elever, gennemgik læsevejlederen 
strategiens hvad, hvordan og hvorfor for faglæreren, og faglæreren udpegede tekstens centrale 

                                                            
2 Den eneste undtagelse er strategien afsnittets emnesætning, som oprindelig er en skrivestrategi. 
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faglige informationer og de faglige mål for læsevejlederen. Læsevejlederen modellerede strategien i 
klassen for faglærer og elever, og næste uge byttede de roller: nu var det faglærerens tur til at 
modellere strategien, mens læsevejlederens observerede. Der blev udformet strategiplakater i A3-
format, som blev hængt op i klassen, og hver elev fik udleveret en A4 plakat med samme indhold. 
Plakaterne indeholdt de informationer, som gennemgås nedenfor, men formuleret i lidt mere elev-
venligt sprog3. 

 

VIS-strategiernes ’Hvad, hvordan og hvorfor’ 

I det følgende gennemgår vi fremgangsmåde og formål for hver af de syv forståelsesstrategier, som 
læsevejlederne arbejdede med i Projekt VIS. Ved hver forståelsesstrategi eller redskab gennemgår 
vi følgende: 

1. VIS-strategiens ’hvad, hvordan og hvorfor’ 
2. Forslag til differentiering af elevernes arbejde med strategien/redskabet 

 

Strategi 1: Se teksten an  

Se teksten an er let at anvende for alle elever og kræver ikke meget forhåndsviden eller 
læsefærdighed af eleven. Strategien er til gengæld særdeles nyttig i en hvilken som helst 
læseopgave, for den giver eleven mulighed for at aktivere relevant forhåndsviden og få lavet en plan 
for nærlæsningen af teksten – ift. læseformålet. 

 

Se teksten an  

Hvad? 

Se teksten an er overblikslæsning af teksten med det formål at danne sig 

et indtryk af teksten formål, struktur og sværhedsgrad.  

Hvordan? 

Jeg læser afsnittets overskrift og underoverskrifter, ser på illustrationer 

og grafiske figurer og faktabokse og ’prøve‐læser’ et afsnit eller to. 

Strategiens enkeltdele 

1. Jeg slår op på siden 
2. Så læser jeg overskriften: hvad fortæller den mig om emnet? 

                                                            
3 VIS-strategiplakater kan downloades fra xx. 
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3. Dernæst læser jeg overskrifter på afsnit: hvad fortæller de mig om 

afsnittets indhold? 

4. Så kigger jeg på fotos og illustrationer: hvad fortæller de mig om 

afsnittets/tekstens indhold? 

5. Læser faktabokse: hvad fortæller de mig om tekstens emne? 

6. Læser et par uddrag af teksten: er den let/svær at forstå? 

7. Så spørger jeg mig selv: Hvad ved jeg nu om teksten? 

 

Hvorfor? 

Når jeg ser teksten an, så ’tuner jeg ind’ på forfatterens plan med 

teksten. Jeg får en fornemmelse af tekstens måde at behandle emnet på 

og hvilke dele, teksten består af. Måske får jeg også lidt fornemmelse af 

en læserute. Dette overblik hjælper mig til at aktivere forhåndsviden og 

fastlægge et læseformål.   

               Figur 1. Hvad, hvordan og hvorfor til strategien: Se tekstens an 

Hvordan kan vi differentiere elevernes arbejde med strategien? 

Som udgangspunkt er Se teksten an let at praktisere for eleverne. Du kan støtte usikre elever, de 
første gange, de arbejder med strategien, ved at du: 

 udleverer en kopi af teksten med en læserute gennem tekstens informationer – gerne med 
pile eller tal. Vis de svage elever, hvordan du ’ser teksten an’. Derefter kan I prøve 
strategien i fællesskab på et nyt afsnit. 

Når eleverne er blevet bekendt med strategiens formål og procedure (hvordan og hvorfor) gennem 
din modellering, så skal de selv arbejde med strategien. Det vil hjælpe eleverne, hvis du  

 udleverer konkrete læseformål til dem – helst i form at spørgsmål, der kan besvares på basis 
af tekstens informationer. Bed dem om at ’se teksten an’ og finde de afsnit i teksten, der 
giver svar på deres spørgsmål (læseformål). Drøft efterfølgende elevernes arbejde med dem 
og bed dem uddybe deres svar.  

Stærke elever vil hurtigt få udbytte af strategien. Du kan udfordre dem med følgende opgaver:  

 Eleverne kan lave en ’ruteplan’ for læsningen af en tekst og gennemgå den for klassen, før 
alle skal læse teksten. 

 Eleverne kan få til opgave at formulere læseformål til en læseopgave (fx find specifikke 
informationer) eller til en bestemt teksttype (fx find årsagen til krigen og konsekvenser af 
den). Elevernes læseformål bruges efterfølgende af hele klassen, når de ser teksten an, så de 
aktivt undersøger teksten i forhold til det formål, de har med at læse teksten. 
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Strategi 2: Afsnittets emnesætning   

Denne strategi er ikke en traditionel læsestrategi – det er faktisk en skrivestrategi! Når eleven skal 
skrive en tekst og har planlagt den overordnede struktur for sit emne og sin målgruppe, så er det på 
tide at overveje, hvordan han eller hun gør sin tekst så let at læse som muligt for målgruppen. En af 
de ting, man kan gøre,er at præsentere sin læser for det nye i et afsnit i en emnesætning. Det er 
denne tankegang, vi har ladet os inspirere af. Det kunne jo også være en god ide for læseren at være 
bevidst om emnesætninger i fagtekster. Igen er det vigtigt at understrege, at emnesætningen ikke 
udpeger det vigtigste i afsnittet, men blot udpeger det emne afsnittet handler om – det er en slags 
varsling af, hvad afsnittet omhandler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

                                    

                                      Figur 2. Tekst med afsnittets emnesætning understreget. 

At finde afsnittets emnesætning kræver i første omgang, at eleven ved, hvad nyt afsnit signalerer. 
Dernæst kræver strategien, at eleven er i stand til at forholde sig til det emne, han eller hun har læst 
om i de(t) foregående afsnit: hvad er det nye eller det, der udbygges i næste afsnit? Elever med 
meget svag tekstforståelse kan derfor have vanskeligheder med at udnytte denne strategi effektivt. 

Afsnittets emnesætning 

Hvad? 

Emnesætningen i hvert afsnit præsenterer læseren for det emne, 

afsnittet omhandler.  

    Hvordan? 

I fagtekster signalerer nyt afsnit ofte, at der startes på et nyt delemne. 
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Som regel bliver dette emne præsenteret for læseren i en emnesætning. 

Jeg læser derfor de første par sætninger i hvert afsnit opmærksomt for at 

finde emnesætningen, der fortæller, hvad jeg nu skal læse om. Resten af 

afsnittet vil omhandle forhold, der har med dette emne at gøre.   

Strategiens enkeltdele 

1. Jeg ser fagteksten an, så jeg er klar over ’forfatterens plan’. 

2. Dernæst læser jeg læser begyndelsen af hvert afsnit grundigt og 

finder emnesætningen (det nye emne).  

3. Jeg læser videre og tjekker, at resten af afsnittet rent faktisk 

handler om dette emne.  

4. Samme fremgangsmåde bruger jeg i resten af tekstens afsnit. 

 

     Hvorfor? 

Hvis jeg finder emnesætningerne i tekstens afsnit, så har jeg et godt 

overblik over tekstens fremstilling af emnet og de oplysninger om emnet, 

jeg kommer til at læse mere om i afsnittet. Hvis jeg tænker over mit 

læseformål, så ved jeg også, om hvert afsnit skal læses grundigt, eller om 

jeg kan læse nogle afsnit mere overfladisk. 

                 Figur 3. Hvad, hvordan og hvorfor til strategien: Afsnittets emnesætning. 

Hvordan kan vi differentiere elevernes arbejde med strategien? 

Afsnittets emnesætning er en af de mere krævende forståelsesstrategier. Eleverne skal jo fastholde 
emnesætningen i arbejdshukommelsen, mens de læser resten af afsnittet, og de skal også kunne 
vurdere, om de efterfølgende informationer er en udbygning/eksemplificering af emnesætningen.  

I deres introduktion til strategien kan du støtte usikre elever, ved at de først får 

 udleveret en tekst med emnesætningerne understreget, så de selv kun skal læse resten af 
afsnittet med denne in mente. Det vil være nødvendigt, at du får tydeliggjort sammenhængen 
mellem emnesætning (hvad omhandler afsnittet i store træk?) og resten af afsnittet. 
(uddybning).  

Stærke elever kan få 

 teksten med emnesætningerne understreget: de kan få til opgave at finde ’beviser’ for, at 
resten af afsnittet omhandler dette emne 

 teksten med understregede stikord i hvert afsnit: de skal finde den sætning i afsnittet, der 
præsenterer emnet for disse stikord. 
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Strategi 3: Mindmap  

At lave en brainstorm er en ganske løs og ustruktureret aktivitet, og derfor kræver den heller ikke 
meget af eleven. Det er klart en let måde at aktivere sin forhåndsviden. Det kræver blot, at eleven 
kan komme på sin viden og få den noteret ned i stikordsform (eller symboler tegn eller tegninger).  

Mindmap derimod er mere kognitivt (og vidensmæssigt) krævende, for mindmappet er ordnet i 
emnemæssige kategorier. For at udforme et godt og overskueligt mindmap, må eleven kende 
typiske måder at kategorisere viden på (fx i faget) og skal kunne ordne elementer i relevante 
kategorier. 

Mindmap 

Hvad? 

Et mindmap er en visuel oversigt over elementer i et emneområde, 

som er opdelt i delemner.  

Hvordan? 

I et mindmap ordner jeg den viden, jeg har om et emne i delemner. 

Emnet og de underemner, der indgår i det, vises i en figur, der ligner 

en sol: en cirkel midt på papiret til emnet og linjer ud fra cirklen til 

hvert delemne og de oplysninger, der hører under det.  

Strategiens enkeltdele 

1. Første trin er at lave en brainstorm – jeg skriver stikord ned om 

emnet.  

2. Dernæst ordner jeg mine stikord efter de emner, de omhandler 

(delemner).  

3. Så udformer jeg et mindmap ved at skrive emnet i en cirkel i 

midten og trække streger til hvert delemne fra denne cirkel.  

4. Endelig skriver jeg alle emnerelaterede stikord ved hvert 

emnestreng. Hvis der er underemner (fx eksempler på et 

overbegreb eller en kategori), så trækker jeg igen streger fra 

delemnet til hver af disse. 

 

     Hvorfor? 

Det bliver meget lettere at forstå fagteksten, når jeg har et godt 

overblik over sin viden. Så kan jeg lettere se, om der er dele af 

tekstens indhold, som jeg ikke har så godt kendskab til osv. Det 

hjælper mig til at fokusere på det, jeg har brug for at lære mere om. 
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Overblik over den viden, jeg har, kan bruges til at bestemme et 

læseformål. Mindmap kan også bruges som hukommelsesredskab og 

til at vise ny viden, jeg har fået ved at læse teksten.  

              Figur 5. Hvad, hvordan og hvorfor til strategien: Mindmap 

 

Figur 4. Eksempel på mindmap. 

 

Hvordan kan vi differentiere elevernes arbejde med strategien? 

Elever med svag sprogforståelse (fx elever med andet modersmål end dansk) har ofte usikre 
sproglige kategorier og vil have svært ved at ordne deres stikord i overbegreb (kategori) og 
underbegreber (deleelementer). Du kan støtte usikre elever, hvis de kun skal arbejde med en enkelt 
arbejdsproces i strategien. De kan fx   

 nøjes med at lave en brainstorm. Så kan du og eleverne i fællesskab finde kategorierne og 
ordne stikordene i disse. 

 få støtte til aktivering af viden i form af konkrete spørgsmål (hvad tænkte du på da..). Svage 
elever aktiverer ofte ganske få stikord og har brug for at blive promptet. 

 få et mindmap med emnerne (kategorierne) indskrevet. De kan lave stikord til hvert emne og 
sætte dem ind under disse.  

Stærke elever kan  

• udforme en rangordnet struktur (over/underkategorier) i stedet for en emneopdelt struktur. 
Dette kræver større faglig og sproglig viden. 
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Strategi 4: Spørgsmål til teksten ‐ læseformål  

At stille spørgsmål til teksten er en krævende aktivitet. Det kræver, at eleven har en vis 
forhåndsviden om tekstens emne og også kender til faglige teksttypers formål og struktur. Eleven 
må kunne bruge tekstens struktur og informationskilder (fx ved at se teksten an) og sit læseformål 
til at stille sig spørgsmål til tekstens indhold.  

Eleven kan også stille spørgsmål til teksten undervejs i læsningen – i så fald fungerer strategien som 
en måde at blive bevidst om svære elementer i teksten eller om tekstdele, der er uklare, fx fordi 
læseren ikke har den fornødne forhåndsviden at gå teksten i møde med. Det kræver metakognitiv 
bevidsthed af læseren (bevidsthed om eget læseudbytte). 

Det vil oftest ikke være så krævende for eleven at stille faktuelle spørgsmål (’på linjen’) til teksten. 
Her øges sværhedsgraden med tekstmængde og antal informationer). Det er klart mere krævende at 
stille inferens-spørgsmål (’mellem linjerne’) – til gengæld kan sådanne spørgsmål ofte lede til 
dybere forståelse af tekstens indhold. At drage inferenser (følgeslutninger) kræver megen 
forhåndsviden af læseren – jo mindre man ved om emnet, jo sværere er det at forstå underforståede 
elementer i teksten. 
 

Spørgsmål til teksten 

Hvad? 

Spørgsmål til teksten, før jeg læser. Disse spørgsmål fungerer som læseformål. 

Efter læsning besvarer man selv sine spørgsmål og kontrollerer dermed sin 

tekstforståelse.  

Hvordan? 

Man stiller sig nogle spørgsmål om teksten indhold, som man har brug for at 

forstå og huske. Mens man læser teksten, så tænker man over, om man nu kan 

besvare spørgsmålene. På den måde tjekker man sin forståelse og sin viden. 

Strategiens enkeltdele 

1. Først ser jeg teksten an for at få en fornemmelse af forfatterens plan med 

emnet. 

2. Så overvejer jeg, hvad jeg allerede ved om emnet, og hvad jeg har brug for 

at vide om emnet.  

3. På basis af disse overvejelser stiller jeg mig en række spørgsmål om tekstens 

centrale elementer/problemstillinger. Jeg kan fx bruge mit læseformål, 

overskrifter og illustrationer eller afsnittets emnesætning til at stille 

spørgsmål til teksten. 

4. Undervejs i læsningen (eller efterfølgende) besvarer jeg mine spørgsmål og 
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tjekker på den måde, at jeg har forstået tekstens fremstilling/har fået fat i 

det vigtige i teksten. 

 

     Hvorfor? 

Spørgsmål er en slags øjenåbnere, der viser læseren sin egen tænkning. Ved 

hjælp af spørgsmål kan man sætte fokus på ting i teksten, man ikke forstår 

eller indviklede problemer og sammenhænge, og spørgsmålene hjælper 

læseren til at holde fast i teksten og få tænkt over, hvad der står i teksten. Det 

er ikke selve det at stille spørgsmålene, der er vigtigt, men de tanker man gør 

mig for at kunne stille spørgsmål. Når man også selv besvarer sine spørgsmål, 

så tjekker man lige, at man rent faktisk har forstået teksten og kan huske 

indholdet.  

            Figur 6. Hvad, hvordan og hvorfor til strategien: Spørgsmål til teksten 

 

Hvordan kan vi differentiere elevernes arbejde med strategien? 

At stille sig spørgsmål til teksten kræver fokusering og overblik. Det kan være en hjælp til usikre 
elever, at du  

• udleverer en spørgeramme, der giver eleven bestemte spørgsmålstyper (Hvordan, hvorfor..), 
som de kan bruge i deres spørgsmålsgenerering 

• lader dem omforme overskrifter i teksten til spørgsmål – de omhandler ofte tekstens vigtige 
informationer 

• lader eleverne udforme 3 fakta-spørgsmål 
• lader eleverne udforme 3 uddybende spørgsmål til faktaspørgsmål, de allerede har arbejdet 

med.  
Stærke elever kan  

• udforme forskellige typer af spørgsmål og begrunde, hvilke typer af svar, de udløser. 
 

Strategi 5: Gæt et ord    

Gæt et ord er ikke en læsestrategi, men et redskab læreren kan benytte for at vække elevernes 
bevidsthed om deres viden om vigtige fagord og begreber i emnet. Gæt et ord er ligeledes nyttig til 
at evaluere elevens viden om ord. Aktiviteten er ganske let at sætte i værk i en klasse, men læreren 
må vide, at den stiller krav til elevens formuleringsevne, faglige forudsætningsniveau og 
metakognitive bevidsthed. Eleven skal skrive en forklaring på de fagord, læreren har udvalgt. 
Dernæst skal eleven læse fagteksten, identificere ordene på listen i teksten og læse ordets kontekst 
så grundigt, at denne kan vurdere kvaliteten af sin egen ordforklaring i forhold til, hvordan ordet 
bruges i teksten. Det kan også være en fordel at indsætte en 4. kolonne, ’hvad fandt jeg mere ud af?’ 
i skemaet. På denne måde bliver der plads i skemaet til elevens ordbogsopslag, netopslag osv. 
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Gæt et ord 

Hvad? 

Tjek af elevens kendskab til nogle vigtige fagords betydning, før de støder på 

dem i en fagtekst.   

Hvordan? 

Jeg forklarer betydningen af nogle fagord, som læreren har udvalgt, fordi de står 

i en fagtekst, som jeg skal kunne forstå.  

Strategiens enkeltdele 

1. Først skriver jeg en forklaring på alle ord på listen. Hvis jeg ikke kender ordet, 
så sætter jeg et ? 

2. Så læser jeg teksten med mit skema (’Gæt et ord’) liggende ved siden af. Når 

jeg støder på et ord fra listen, så tjekker jeg, om ordets betydning i teksten 

svarer til min forklaring. 

3. Hvis teksten giver en anden ordbetydning eller nye oplysninger om ordets 

betydning og gode eksempler, så skriver jeg dem ind i skemaets 3. kolonne. 

 

Hvorfor? 

Det er vigtigt at kalde den viden frem, jeg har om et emne, før jeg læser. Det gør 

jeg, når jeg skal forklare vigtige fagords betydning. Jeg forstår teksten bedre og 

husker bedre de vigtige fagords betydning, når jeg sammenligner min 

ordforklaring med det, der står i teksten. 

               Figur 7. Hvad, hvordan og hvorfor til strategien: Gæt et ord. 
 
Hvordan kan vi differentiere elevernes arbejde med strategien? 

Da denne aktivitet stiller krav til elevens ordkendskab, vil der klart være elever i din klasse, som vil 
have svært ved at arbejde med aktiviteten på egen hånd – både fordi de ikke kender ordene i 
skemaet, og fordi de ikke selv formår at give en forklaring med egne ord. Meget svage elever vil 
nok have mest gavn af at arbejde med en anden aktivitet. De kan fx i stedet  

• få udleveret elevvenlige ordforklaringer, som de aktivt bruger under læsningen af fagteksten 
• få til opgave at matche papirlapper med ord og forklaring 
• få til opgave at matche et overbegreb, som du forklarer og ord fra teksten (underbegreber 

eller synonymer og eksempler) 
 
Klassens sprogligt og fagligt stærke elever skal selv overveje, om 

• deres ordforklaring er dækkende, og de skal søge supplerende oplysninger i ordbøger og 
leksika. 
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• teksten giver yderligere oplysninger i forhold til deres egne forklaringer 
 

 
                         Figur 8. Eksempel på udfyldt Gæt et ord. 

 

Strategi 6: Ordkendskabskort 

Ordkendskabskortet er heller ikke en oplagt elev-strategi, men i lighed med ”Gæt et ord” et redskab, 
som læreren vælger i arbejdet med at styrke elevernes faglige ordkendskab og begreber.  
Aktiviteten stiller ganske store krav til elevens sproglige kategorier og semantiske netværk 
(relationerne mellem ord i langtidshukommelsen). Til gengæld hjælper aktiviteten med at 
strukturere vigtig viden om ords betydning.  
 
Da ordkendskabskortet indeholder vigtige informationer om fx faglige begreber, så er det også 
velegnet som et notatark til læsning af beskrivende tekster, der omhandler væsentlige karakteristika 
ved personer, dyr, planter eller ting. Informationer i beskrivende tekster er ofte struktureret, så hvert 
afsnit omhandler et nyt karakteristika eller en funktion ved begrebet, der beskrives. 
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Ordkendskabskort

Hvad? 

En oversigt med vigtige oplysninger om (træk ved) fagords/begrebers 

betydning.   

Hvordan? 

Jeg indsætter vigtige oplysninger om ordet i en grafisk figur. Figuren 

indeholder oplysninger om:  

• Ordets betydning (en definition) 

• Vigtige karakteristika ved ordet (egenskaber) 

• Eksempler på ordet, fx underkategorier (eksempler) 

• Andre ord inden for samme emnefelt, der har en anden 

betydning (det er ikke..).  

 

     Strategiens enkeltdele 

1. Jeg skriver (eller siger en forklaring på) ordets betydning (en definition) 
2. Jeg skriver eksempler på vigtige karakteristika eller egenskaber ved 

ordet 

3. Jeg skriver eksempler på ordet eller underkategorier til ordet  

4. Jeg skriver andre ord, der ligner ordets betydning, men som alligevel 

ikke betyder det samme.  

 

Hvorfor? 

Fagtekster indeholder rigtig mange fagord og udtryk, som jeg må kende 

godt og kunne adskille fra hinanden, når jeg skal forstå fagtekster og selv 

kunne bruge disse fagord korrekt, fx når jeg skriver i faget. Hvis jeg ved 

disse ting om vigtige ord i fagteksten, så vil jeg også forstå dem, når jeg 

læser teksten eller støder på dem i andre fags tekster.  

          Figur 9. Hvad, hvordan og hvorfor til strategien: Ordkendskabskort 
 



20 
 

 

  Figur 10. Udfyldt ordkendskabskort 
 

Hvordan kan vi differentiere elevernes arbejde med strategien? 

Som beskrevet er ordkendskabskortet en sprogligt krævende, men lærerig aktivitet. Hvis svage 
elever ikke har de nødvendige sproglige kategorier, så vil de ikke have gavn af at arbejde med 
aktiviteten alene. Du kan støtte usikre elever ved, at de kan  

• få et delvist udfyldt ordkendskabskort at arbejde med, hvor de kun skal indsætte udvalgte 
informationer. 

• nøjes med at indsætte eksempler på ordet fra teksten. 
• bruge tekstens forklaring på ordets betydning til at skrive en definition.  

 
Stærke elever skal  

• tjekke eget ordkendskabskort mod tekstens informationer og supplere deres udfyldning 
• finde relevante modsætningsord (evt. forklare forskellen på et synonym og et 

modsætningsord). 
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Strategi 7: Overskrifter til tekstens afsnit  

Overskrifter til afsnit er en meget nyttig strategi, der hjælper læseren med at uddrage tekstens 
vigtige informationer, opsummere dem og få overblik over tekstens indhold. Strategien er til 
gengæld ganske krævende: eleven skal kunne identificere de centrale informationer og samle dem i 
et dækkende udsagn. Det stiller krav til elevens faglige viden og overblik. 
                                 

Overskrifter til tekstens afsnit

Hvad? 

En overskrift til hvert af tekstens afsnit, der udpeger det vigtigste i afsnittet.  

Hvordan? 

Man læser teksten afsnit for afsnit og giver hvert afsnit en overskrift, der 

dækker det vigtigste indhold i afsnittet. 

Strategiens enkeltdele 

1. Jeg ser fagteksten an, så denne er klar over ’forfatterens plan’. 

2. Dernæst læser jeg et afsnit ad gangen og understreger/tager notater 

om de vigtige informationer i hvert afsnit.  

3. Jeg genlæser mine understregninger/notater og laver en overskrift, 

som dækker de vigtige emner, afsnittet behandler.  

4. Samme fremgangsmåde bruger jeg i resten af teksten. 

 

     Hvorfor? 

Når man understreger/ tager notater undervejs i læsningen af afsnittet, så 

hjælper det en til at fokusere på tekstens vigtige informationer. Når man 

efterfølgende genlæser sine understregninger/notater og opsummerer dem 

i en overskrift, så får man både overblik over afsnittets vigtige oplysninger 

og mulighed for at vurdere, om de enkelte notater er vigtige. Det hjælper 

læseren til at holde fast i tekstens vigtigste oplysninger.  

               Figur 11. Hvad, hvordan og hvorfor til strategien: Overskrifter til tekstens afsnit. 
 

Hvordan kan vi differentiere elevernes arbejde med strategien? 

Som beskrevet er dette også en krævende, men givende strategi. Du kan støtte usikre elever ved, at 
du giver dem en spørgeramme at arbejde ud fra. De kan fx  

 nøjes med at finde svar på tekstens ’hvem’, ’hvad’, ’hvor’, ’hvornår’. 

 få udleveret overskrifter til afsnittene i teksten og få besked på at understrege de 
informationer i afsnittet, som omhandler overskriften. 
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 få udleveret en tekst med understregninger og få til opgave at lave en overskrift på basis 
heraf. 
  

Sprogligt og fagligt stærke elever kan  

 lave overskrifter til tekstens afsnit, som udleveres til klassen før læsning. 

 bruge tekstens ’hvem’, ’hvad’, ’hvor’, ’hvornår’ til at lave opsummering. 
 

Strategiundervisningens didaktiske udgangspunkt 

Hvad er modellering? 

I undervisningssammenhænge betyder modellering, at man viser eleverne, hvordan man arbejder 
med en strategi eller et redskab. Det særlige ved modellering er, at man ikke alene viser eleverne 
’hvordan man gør’, men at man også deler sine tanker med eleverne. På denne måde fungerer 
læreren som en (læsende) ’model’. Du kan gøre din tænkning synlig for eleverne  

 ved at tænke højt og på den måde tydeliggøre for eleverne, hvordan en god læser tænker 
undervejs i læsningen af teksten (bruger forståelsesstrategien)  
 

 ved at pege i teksten eller nævne steder i steder og på den måde vise, hvad det er for 
informationer i teksten, man bruger i arbejdet med læsestrategien 

Metoden er inspireret af Vygotskys socialkonstruktivistiske teorier om læring og især af begrebet 
’den nærmeste udviklingszone for læring’. Inden for denne teoriramme forstås læring som en social 
proces, i hvilken den enkelte elev lærer i et socialt fællesskab ved at se og høre andre (fx en 
forælder, en lærer eller en ven) praktisere færdigheder og ved selv at afprøve/praktisere færdigheder 
støttet af andre eller i samarbejde med andre (Lave, 2004).  

Hvordan forbereder du dig bedst til at modellere i klassen? 

Formålet med din eksplicitte modellering af forståelsesredskaber og strategier er at forsyne eleverne 
med en klar, multisensorisk ’model’ for redskabets eller strategiens formål og procedure. Det 
særligt nyttige ved modellering er netop, at elever og lærer både hører, hvad du siger og ser, hvad 
du gør (der kommer både ord og billeder på arbejdet med strategien) – især svage elever bliver 
støttet af, at informationen præsenteres via flere modaliteter (sansekanaler).  

Det er en forudsætning for elevernes selvstændige brug af en strategi, at de til fulde forstår, hvordan 
de skal praktisere den og især, hvorfor dette kan være nyttigt for deres tekstforståelse og 
hukommelse. Du må derfor forberede dig på at kunne forklare strategiens ’hvordan’ og ’hvorfor’ på 
en enkel og tydelig måde, før du går i gang med at modellere brugen af den for klassen. Så får 
eleverne både sat ord på processens dele og begrundelsen for dens nytteværdi – og de får sat ord på 
den tænkning, der bør foregå undervejs i arbejdet med strategien. 
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Du må derfor have et godt overblik over processen og dens dele (spørg dig selv: hvad tænker jeg, 
og hvad gør jeg for at lave denne aktivitet?) Det støtter især svage elever i deres arbejde med 
strategien, at de får et overblik over de dele, der indgår i processen, fx ved at du udpeger disse: ’der 
er fire dele i denne proces. Først så vil jeg se på overskrifterne i afsnittet, så jeg har en ide om, hvad 
teksten omhandler. Den første overskrift hedder... Det næste jeg gør, er at jeg..’ Sørg for at 
sammenhængen mellem de enkelte trin i aktiviteten og helheden er klar for eleverne, fx gentag hvad 
du gjorde i forrige trin, hvad du vil gøre nu, og hvorfor det er vigtigt. 

Når du forklarer eleverne hvorfor strategien eller redskabet et nyttigt, så huske at sætte 
strategi/redskab ind i en meningsfuld kontekst (hvad skal den bruges til i hverdagens faglige 
læsning?). Og tjek jævnligt elevernes forståelse af din gennemgang.  

’Modellering in action’ 

Det er en noget kunstig proces at modellere brugen af en strategi for elever og kolleger. Som 
undervisere er vi vant til at give instruktion i, hvordan eleverne skal arbejde med en aktivitet eller et 
redskab, men vi er ikke vant til delagtiggøre andre i, hvad der sker inde i hovedet på os, mens vi 
gennemløber processen. At tænke højt undervejs i processen kan opleves, som at man spiller 
skuespil for eleverne og kan derfor føles noget kunstigt, men det er netop dette element i 
modellering, der støtter svage elever. De får præsenteret en model for ’god tænkning’, som de kan 
udnytte. Gør eleverne opmærksom på, at du nu tænker højt, for at de kan følge din tankegang (’Nu 
inviterer jeg jer inden for i mit hoved. Jeg tænker højt, så I kan følge med i mine tanker. Det er lidt 
som et skuespil’). 

Din modellering skal vise eleverne, hvordan du tænker undervejs i din arbejdsproces – og hvorfor 
du tænker således. Din modellering skal ikke vare for længe, så mister eleverne koncentrationen. 
Vælg et kort afsnit og modellér strategien på dette. Herefter kan du engagere eleverne mere i 
strategibrugen i næste afsnit af teksten. Du kan modellere strategien igen i det næste afsnit og 
spørge eleverne, om de tænkte på samme måde? Lad eleverne byde ind med deres forslag og 
anerkend deres bud, men sørg for at få tydeliggjort gode forslag og tanker og få forklaret på en 
venlig måde, hvad der eventuelt er mindre gode svar eller forslag. Eleverne skal helst ikke føle, at 
der kun er én rigtig måde at gøre tingene på. Når eleverne selv skal arbejde med strategien, har du 
mulighed for at hjælpe de svage elever til at forstå strategiens hvordan og hvorfor, ved at du aktivt 
støtter dem i arbejdsprocesserne (stilladserer deres arbejde med strategien). 

Hvordan kan du øve dig i at vise din tænkning (at modellere)? 

Den eneste måde, du kan blive god til at modellere brugen af en strategi, er ved at øve dig. Du kan 
stille dig op foran et spejl og forestille dig, at du står foran klassen og læreren. Det er lidt besværligt 
både at se på sig selv i spejlet og gennemføre at tænke højt, men det kan lade sig gøre. Det fungerer 
klart bedre, hvis du har en målgruppe for din modellering. I første omgang kan det være en kollega, 
der stiller sig til rådighed, og som tager notater undervejs, så I sammen kan gennemgå din 
modellering. Det mest effektive er faktisk, at du filmer dig selv ’in action’ i klassen med et kamera 
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eller en I-Pad. Så kan du se filmen igennem i fred og ro og vurdere din præstation (fx ved hjælp af 
punkterne i tjekliste for modellering nedenfor).  

Nedenfor finder du en tjekliste, som kan hjælpe dig i forberedelsen af en modelleringssession. 

Tjekliste: Modelleringens ’Hvad’, ’Hvordan ’, ’Hvorfor’ 

Når du forbereder dig på at modellere en strategi/et redskab i klassen, så brug denne 

tjekliste. Den indeholder vigtige faktorer, der hjælper elever og lærer til at forstå ’hvad’, 

’hvordan’ og ’hvorfor’ ved strategien/redskabet: 

1. Kan du tydeliggøre strategiens ’hvad’, ’hvordan’, ’hvorfor’ for eleverne i 
’elevvenligt sprog’ (præcise forklaringer og eksempler, men ikke fagsprog)? 
 

2. Har du en tjekliste over de vigtige trin/processer i strategien/redskabet, som du og 
faglæreren kan bruge til at evaluere gennemgangen af redskabe/strategi? 

 
3. Hvordan vil du vise (modellere) den nødvendige tænkning undervejs i processen 

(hvilke eksempler og forklaringer, du vil inddrage i modelleringen)? 
 

4. Hvordan vil du konkretisere strategiens/redskabets nytteværdi i hverdagens 
læseopgaver (hvilke eksempler og erfaringer)? 

 
5. Har du tænkt over, hvordan du kan inddrage eleverne i aktiviteten? 

 
6. Har du tænkt over, hvordan du kan sammenkæde arbejdet med 

redskabet/strategien og tekstlæsningen, så det er tydeligt for eleverne, at det er 
nyttigt for dem, når de læser? 

 
7. Andet? ____________________________________________________ 

 

Figur 12. Tjekliste til modellering af forståelsesstrategier. 

 

Hvordan kommer du i gang med kollegacoaching på skolen? 
 

Den tværfaglige samarbejdsmodel kræver aktiv støtte af skolens ledelse 

I litteraturen om læsecoaching (Knight, 2007; Toll, 2005; Tovani, 2004) understreges betydningen 
af skolens ledelse i forbindelse med det tværfaglige samarbejde om faglige udviklingsprocesser. 
Ledelsen må tydeligt tilkendegive sin støtte til læsevejlederens indsatsområder og arbejdsprocesser, 
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hvis hun eller han skal trænge igennem med sit budskab i hverdagens myriade af tilbud og opgaver. 
Skoleledelsens støtte skal ære synlig både, når det gælder tildeling af ressourcer (skemafri timer til 
læsevejlederens arbejde med faglærerne) og når det gælder prioritering i forhold til andre projekter 
og aktiviteter. Ligeledes må skolens ledelse også aktivt søge at motivere faglærere til at gøre brug af 
samarbejdet med læsevejlederen. 

Præcis samme udsagn går igen i udtalelser fra de læsevejledere, som deltog i Projekt VIS (Arnbak 
m fl., 2014). De understregede også alle nødvendigheden af at have ledelsens opbakning til 
kollegavejledningsarbejdet. Flere udtrykte endda, at det kunne være nødvendigt at gøre samarbejdet 
med læsevejlederen til en obligatorisk del af den faglige læseundervisning, således at det ikke var 
op til den enkelte faglærer at vælge, om man ville indgå i et sådan samarbejdsforløb eller ej.  

Du må klart give udtryk for, at dit samarbejde med en kollega tager udgangspunkt i de aktiviteter og 
redskaber, som din kollega gerne vil integrere i sin undervisning og ikke i et påbud fra skolens 
ledelse. Så undgår du, at nogle kolleger kan opfatte dig som ’ledelsens mand’. Under alle 
omstændigheder vil det være en fordel for dig, hvis du jævnligt orienterer din ledelse om din 
årsplan og dine indsatsområder, så du sikrer dig den nødvendige støtte og ressourcer til arbejdet.  

I projekt VIS gav kommunens skoleledere i besvarelsen af et spørgeskema klart udtryk for, at de 
prioriterede læsevejlederens kollegavejledning og supervision meget højt. Selv om skolelederne 
nævnte testning af elever og dertil hørende arbejdsopgaver hyppigst, så prioriterede størsteparten af 
skolelederne (7 af 9) kollegasupervision og vejledning af faglærere i forbindelse med elevernes 
faglige læseundervisning som den vigtigste arbejdsfunktion. Dette modsvarede ikke helt den tid, 
hver læsevejleder havde til denne arbejdsfunktion. Du må derfor forvente, at du aktivt må 
argumentere for den tid, du skal bruge til dette arbejde, og du må vise ledelsen positive eksempler 
på, at indsatsen nytter. Husk derfor at indsamle data og ’gode historier’ om din coachingfunktion. 

Hvordan får jeg kontakt med faglærerne? 

Når du skal i gang med dit coachingarbejde, så må du have gjort dine kolleger opmærksomme på 
dine tilbud. Du kan vælge at lave opslag på lærerværelset, holde oplæg på et lærermøde eller på 
team- eller fagmøder. På disse møder kan du skabe interesse for forskellige typer af læseindsatser 
og så håbe på, at dine kolleger vælger at kontakte dig om et møde. Erfaringerne viser desværre, at 
dette kun sjældent sker. Du får klart bedre respons fra dine kolleger, hvis du selv aktivt søger 
kontakt til en kollega og opfordrer denne til et møde, hvor I sammen kan drøfte de muligheder, der 
er for at samarbejde om elevernes faglige læseundervisning. 

Hvordan vælger jeg bedst, hvor jeg skal lægge min indsats i grundskolen? 

De fleste læsevejledere har deres arbejdsfunktion knyttet til enten indskoling, mellemtrin eller 
udskoling og vil derfor naturligt lægge deres arbejdsindsats her. Men det er alligevel værd at 
overveje, hvordan du vil prioritere dine timer og hvem du vil rette din opmærksomhed mod blandt 
lærerne i din afdeling. Det er oplagt at tænke, at man skal fokusere sin indsats på de kolleger, som 
virkelig har behov for at udvikle deres praksis, således at ens tid er godt givet ud. Vi vil ikke 
anbefale dig denne strategi. Det kræver meget overskud og engagement at ændre på sin praksis. Det 
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kræver tid og energi at overveje sin sædvanlige praksis og de valg og fravalg, man intuitivt tager 
dagligt, og det kræver motivation og vedholdenhed at vælge, afprøve og evaluere nye 
undervisningsformer. Derfor vil du ofte blive mødt med undskyldninger, afvisninger og modstand, 
hvis du vælger at indlede et samarbejde med kolleger, som ikke selv har ønsket dette samarbejde. 
Du kan vælge mellem flere forskellige modeller 

 Indled et samarbejde med en engageret lærer, der gerne vil udvikle egen praksis 

 Indled et samarbejde med et lærerteam på en bestemt årgang (en bestemt klasse) 

 Indled et samarbejde med en faglærergruppe (et bestemt fag) 

Uanset hvilken model, du vælger, vil det være en fordel, at du som læsevejleder (fx i samarbejde 
med læsekonsulenten) har udarbejdet en plan for skolens arbejde med faglig læsning med forslag til 
metoder og redskaber, som er tilpasset elevernes forudsætninger og behov på indskoling, 
mellemtrin og udskoling, så der sikres en fortsat progression i elevernes faglige læseundervisning 
hen over grundskolen. 

Vælg at samarbejde med kolleger med engagement og overskud  

Mange coachingbøger anbefaler (af gode grunde), at man i starten fokuserer på dygtige og 
engagerede kolleger, som har overskud til og gerne vil udvikle deres undervisningspraksis. Det 
etablerer forudsætningerne for et godt samarbejde og giver dig mulighed for at komme godt i gang 
med vejledningsarbejdet. Kontakt en kollega, som du kender godt, fx en fra dit lærerteam eller fra 
andre faglige sammenhænge. 

Vælg at samarbejde med et lærerteam omkring en klasse 

Læsevejlederne i Projekt VIS så det som en god mulighed, at læsevejlederen samarbejder med et 
lærerteam omkring en klasse. Læsevejleder og lærerteam kan i fællesskab drøfte elevernes 
udfordringer i fagenes lærebøger og klassens særlige behov og på basis heraf vælge den eller de 
forståelsesstrategier eller aktiviteter, som teamet ønsker at implementere i klassens fagundervisning. 
Det har den store fordel, at alle lærere omkring klassen bakker op omkring arbejdet med elevernes 
faglige læseundervisning, og at eleverne kommer til at arbejde med strategi/redskab i flere 
forskellige faglige sammenhænge.  

Vælg at samarbejde med en bestemt faggruppe 

Den tredje mulighed er at, du indleder et samarbejde med en faglærergruppe om den faglige 
læseundervisning i faget. En af de store udfordringer for en læsevejleder med coachingfunktion er, 
at man kommer til at samarbejde om faglig læseundervisning i fag, som man ikke selv er ’ekspert’ i. 
Det vil derfor kræve en del for læsevejlederen at sætte sig ind i fagets problemstillinger, metoder og 
redskaber. Hvis du væger at fokusere på faglig læseundervisning i et bestemt fag, så har du bedre 
mulighed for at kunne udnytte erfaringer på tværs af klasser og udvikle et kendskab til fagets 
metoder og lærebøger. 
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Coachingprocessens faser 

Det tager tid for en faglærer at ændre på egen praksis. Kollegacoaching er derfor en længerevarende 
proces, og en af de vigtigste arbejdsfunktioner i kollegacoaching er derfor at få skabt en god kontakt 
til faglæreren. Du må lytte til din kollegas udfordringer og ønsker og få lavet en fælles aftale om 
den indsats, I skal samarbejde om at gennemføre.  

Læsecoaching af en faglærer er en proces, hvori der indgår en række faser. I dette afsnit har vi fokus 
på struktur og indhold i den række af møder, som du som læsevejleder må holde med din kollega 
om jeres fælles indsatsområde: 

1. Det indledende (afklarende) møde med faglæreren om læsevejlederens deltagelse i 
klasseundervisningen 

2. Møde om læsevejlederens modellering af aktivitet i klassen (faglærer observerer) 

3. Møde om faglærerens modellering og elevernes arbejde med aktiviteten (læsevejleder 
observerer) 

4. De(t) opfølgende møde(r) 

Første møde med faglæreren  

På dette møde skal du finde ud af din kollegas behov og interesser for at arbejde med elevernes 
faglige læsning og ligeledes få afdækket, om der er elever i klassen med særlige behov. Din kollega 
skal præsentere sin plan for undervisningen, fagets tekster og de faglige mål, så du kender den 
faglige ramme, som strategiundervisningen skal integreres i. Start samtalen med spørgsmål, der 
åbner for faglærerens refleksioner: 

1. Hvad oplever du er mest udfordrende for dig/eleverne i arbejdet (læsning) med faget 
og fagets tekster? 

2. Hvad er særlig vigtigt, svært, udfordrende ved dit fag? 
3. Hvad vil du gerne se ske i din undervisning? 

På basis af denne behovsafdækning kan du foreslå en eller flere indsatser, som matcher din kollegas 
ønsker. Spørg og foreslå:  

1. ’Har du nogensinde overvejet…’ 

2. Tror du denne strategi kan fungere i dit fag i denne klasse? 

Giv en grundig forklaring på aktivitetens eller strategiens formål og procedure, så du er sikker på, at 
din kollega forstår hensigten med strategien/redskabet. Lav i fællesskab en liste med de 
undervisningsaktiviteter, som din kollega ønsker at implementere i sin undervisning. 

Når I er enige om indsatsen, så er det på tide af få lavet klare aftaler om den faglige 
læseundervisning i klassen. Det er vigtigt, at du og din kollega forstår hinanden, og at I har lavet 
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klare aftaler om jeres respektive ansvarsområder. Det kan derfor være en god ide at nedskrive jeres 
aftale om, hvad I hver især skal være ansvarlig for i den faglige læseundervisning. Aftalearket 
fungerer som ’bindemiddel’ mellem dine og faglærers aktiviteter i klassen. I bilag 5 finder du det 
aftaleark, vi har stillet til rådighed for læsevejlederen i Læsevejlederprojektet.  

Du og faglæreren vælger i fællesskab det tekststykke, som du skal bruge i din modellering. Dette 
skal ikke være for langt – din modellering bør ikke tage længere end et kvarter. Husk at få afklaret 
de faglige pointer i afsnittet, så du ved, hvad det er for elementer i teksten, du skal tage afsæt i. 

 

Faglærers notatark 

Når du og din kollega har aftalt, hvad det er for strategier eller redskaber, du skal introducere for 
klassen, hvilken tekst du skal bruge i din modellering og hvad det fagligt vigtige indhold er i 
teksten, så er I klar til næste skridt i samarbejdet: din modellering af strategi eller redskab i klassen. 

Det er en god ide at udlevere et lille notatark til din kollega, når du skal modellere en 
forståelsesstrategi i klassen for din kollega og dennes elever. Dette notatark skal hjælpe faglæreren 
med at fokusere på de vigtige elementer i modellering. Mens du modellerer, observerer faglæreren 
dig ’in action’ og noterer sig spørgsmål og tanker vedrørende din modellering. På denne måde 
sikrer du, at din kollega har fokus på netop det ved modelleringen, som du ønsker at tydeliggøre. Og 
faglærerens notater er et glimrende udgangspunkt for jeres efterfølgende samtale. Via din kollegas 
observation og jeres samtale om disse, får du uvurderlig hjælp til at finpudse og udvikle dine 
færdigheder i at modellere strategier. 

I Læsevejlederprojektet arbejdede historielærerne med et notatark, der omfattede fire punkter, der 
alle havde fokus på læsevejlederens modellering af forståelsesstrategierne: 

 Læsevejlederen forklarer strategiens/ aktivitetens ’hvad’, ’hvordan’ og ’hvorfor’ i 
’elevvenligt sprog’. 

 Læsevejlederen ’tænker højt’ undervejs, så eleverne kan følge tankegangen. 

 Hvordan reagerer eleverne på læsevejlederens gennemgang? 

 Andre ting, du bemærker undervejs?  
 
Disse punkter går igen i læsevejleders observationsguide og kommenteres under gennemgangen af 
denne. Du kan se Faglærers notatark i bilag 3. 
 
Møde om læsevejlederens modellering af aktivitet i klassen (faglærer observerer) 

Når du har modelleret i klassen, så må du og din kollega mødes og drøfte dennes observationer og 
spørgsmål. Bed faglæreren fortælle om sine observationer til din modellering. Vær åben over for 
‘afvigende’ kommentarer, men fasthold fokus på ‘sagen’ (det er en interessant observation, som jeg 
gerne vil diskutere mere med dig, men lad os lige..). Husk at tage positivt mod spørgsmål og kritik. 
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Brug dette til at præcisere strategiens ’hvorfor’ og ’hvordan’ over for din kollega og brug denne 
drøftelse til at overveje, hvordan du eventuelt kan styrke din egen modellering.  Vær åben over for 
forslag om ændringer, men vær sikker på, at disse ikke ændrer strategiens formål. Hvis dette er 
tilfældet, så forklar igen din kollega, hvad formålet er med strategien og hvorfor dennes 
ændringsforslag ikke opfylder dette formål. 

Når du har modelleret strategi/redskab for din kollega, så bytter I roller. Nu er det din tur til at 
observere din kollegas modellering og elevernes arbejde med strategien. Husk at aftale din 
observation af faglærerens modellering i klassen (aftal, hvad du ‘ser efter’, fx strategiens hvordan 
og hvorfor). 

Der foregår rigtig mange processer på en og samme tid i et klasselokale. Det er let at blive 
distraheret undervejs, og det er svært at huske detaljer efterfølgende. Det vil være helt nødvendigt, 
at du undervejs tager notater (eller videofilmer din kollega), så du fastholder dine observationer som 
udgangspunkt for jeres samtale (se nedenfor om læsevejleders observationsguide).  

Møde om faglærers modellering af forståelsesstrategi/redskab 

På dette møde drøfter læsevejleder og faglærer dennes erfaringer med at modellere 
forståelsesstrategien. Start med at spørge din kollega, hvordan han eller hun selv syntes, det gik? 
Det er vigtigt, at du lader din kollega komme til orde med egne oplevelser og indtryk, før du selv 
byder ind. Du behøver ikke at være bange for at glemme dine egne indtryk – du har jo netop noteret 
dem i din observationsguide. 

Tænk over, hvordan du kan vise faglæreren de gode sider af dennes modellering, og vær ikke karrig 
med din ros – men du bør selvfølgelig kun rose for gode tiltag og elementer. Brug en accepterende 
taleform (direkte og specifik omtale) og gennemgå de positive ting ved faglærerens 
modellering/arbejde. 

Udpeg ikke svagheder eller fejl ved faglærerens modellering, men beskriv hvad du har observeret 
og lad din kollega kommentere: ‘Jeg bemærkede at du … hvad tænker du selv om det?’ Tag 
udgangspunkt i strategiens ’hvordan’ og ’hvorfor’ og brug dette til at beslutte næste observations 
fokuspunkter og andre tiltag. Kom med konstruktive forslag til forbedringer (måske kunne du 
også… - hvad mener du om det?). 

 

Læsevejleders observationsguide 

Det er klogt at gøre brug af nogle huskepunkter (en observationsguide), når du skal observere din 
kollega modellere en forståelsesstrategi for klassen. På den måde får du støtte til at holde fokus på 
faglærerens modellering og/eller andre forhold i klassen, som har betydning for elevernes læring (fx 
svage læsere, urolige elever). Du skal ikke forholde dig til alt, hvad der foregår i klasselokalet – kun 
de ting, du har aftalt med din kollega, at du vil observere. Det er vigtigt for faglærerens tryghed og 
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tillid til dig, at denne ved, hvad du forholder dig til i din observation. Du må derfor lave en aftale 
med din kollega om, hvad du skal fokusere på i dine observationer. 

I Læsevejlederprojektet arbejdede læsevejlederne med en observationsguide. Guiden indeholder 
punkter, som vi finder vigtige at forholde sig til, når man observerer en kollegas 
modellering/undervisning (se bilag 1).  

Observationsguiden er udformet, så den kan anvendes i forskelligartede undervisningssituationer. 
Fokus i læsevejlederens observation i Læsevejlederprojektet var på faglærerens modellering af VIS-
strategier og på elevernes arbejde med strategierne. Derfor var det ikke alle rubrikker i 
observationsguiden, der var relevante for læsevejlederen i hver observation. Det samme vil nok 
være tilfældet, når du bruger observationsguiden. 

Hvert observationspunkt i observationsguiden er uddybet i den midterste kolonne, så du bliver 
mindet om, hvad det er, du skal have fokus på og stikord notere om. 

1. Den faglige sammenhæng mellem aktiviteterne 

Det er afgørende for elevernes faglige forståelse og overblik, at de ved, hvad de forventes at lære af 
de forskellige undervisningsaktiviteter, de skal arbejde med. I denne rubrik noterer du, om 
faglæreren tydeligt får understreget lektionens faglige mål (’i dag skal vi..’), og om det står klart, 
hvorfor lektionens forskellige aktiviteter er valgt, og hvad eleverne skal lære af dem og af 
fagtekstens indhold.  

2. Strategier og redskaber i den faglige læsning 

I denne rubrik noterer du, hvad eleverne har fået besked på at gøre med den tekst, de har læst til 
dagens lektion. Det kan være hjemmearbejde eller læseaktiviteter, der foregår i lektionen. 

3. Introduktion til arbejdet med (nye) strategier og redskaber 

Når eleverne skal introduceres til nye strategier (eller blot repetere arbejdet med en allerede indlært 
strategi), så er det vigtigt, at læreren modellerer brugen af strategien for eleverne og på denne måde 
viser dem, hvordan de skal arbejde med strategien, og hvordan de bør tænke undervejs i processen. 
Du skal derfor lægge mærke til, om faglæreren tænker højt undervejs i sin gennemgang af 
strategien, så eleverne kan følge tankegangen.  

I lærerens modellering bør det fremstå klart, hvordan eleverne skal arbejde med strategien, altså 
dens procedure, og især hvorfor det kan være nyttigt at bruge denne strategi til det pågældende 
læsearbejde. Husk også at notere gode indslag og eksempler eller ideer, du selv får undervejs. 

 
4. Elev/lærer-interaktion i gennemgangen 

I denne rubrik kan du notere indtryk af kommunikationen mellem lærer og elever. Husker læreren at 
involvere eleverne i sin modellering, fx ved at spørge dem om deres forståelse af teksten eller egne 
erfaringer. Ser eleverne ud til at følge med og forstå gennemgangen af strategien eller redskabet? 
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5. Elevernes arbejde med redskab/strategi 

Her noteres det, hvor lang tid eleverne får til at arbejde med den nye strategi, og hvordan de får 
feedback på deres arbejde. Eleverne skal have mulighed for at lære strategien at kende – også selv 
om arbejdet med den er integreret i en faglig ramme. Ofte vil strategiarbejdet give eleverne et godt 
overblik over det faglige emne eller begreb eller sikre, at de bearbejder et fagligt begreb grundigt. 
Derfor vil fagundervisning og strategiundervisning være to sider af samme sag.  

Det er vores erfaring, at det kan tage lidt tid for faglærere at se, at arbejdet med strategier er godt 
givet ud. Det kan føles som om, der tages for meget tid fra deres fagundervisning. Men det er også 
vores erfaring, at faglæreren relativt hurtigt oplever, at eleverne rent faktisk lærer noget om faget, 
når de arbejder med tekstens informationer på en bevidst systematisk måde. Det vil altid være 
nyttigt at samle op på elevernes arbejde med strategien og gentage strategiens ’hvordan og hvorfor’ 
– dygtige elever fanger det hurtigt, men især de svage elever har gavn af tydeliggørelse og 
repetition. 

6. Elevernes aktivitetsniveau og motivation  

Når man underviser (eller modellerer en strategi for eleverne), så bruger man som regel megen 
energi på at samle op og tænke fremad i sin undervisningsplan. Det kan derfor være svært også at 
nå at tjekke, om alle elever virker motiverede for strategiarbejdet og om de rent faktisk får lavet et 
godt stykke arbejde. Det er her, læsevejlederen gør nytte for faglæreren: et ekstra par øjne på 
eleverne undervejs i gennemgangen. Læsevejlederens notater kan danne udgangspunkt for den 
nødvendige differentiering af elevernes arbejdsopgaver og de krav, læreren stiller til den enkelte 
elev. 

7. Forberedelse af ny læseopgave 

Denne rubrik omhandler lærerens introduktion til ny læselektie. Her noterer du, om din kollega 
husker at tydeliggøre formålet med at læse teksten, og om denne forsøger at aktivere elevernes 
forhåndsviden om emnet. Endelig noterer du, om din kollega gør eleverne opmærksom på 
udfordrende fagord i den tekst, de skal læse og evt. udleverer en liste med ordforklaringer til 
udfordrende fagord i teksten eller beder eleverne markere ord i teksten, de ikke forstår. Dette vil nok 
være en arbejdsopgave, du vil blive involveret i. Derfor må du selvfølgelig have teksten til din 
rådighed i god tid før timen, så du kan forberede dig. 

8. Er der særlige tiltag for elever med særlige behov 

Dette er en arbejdsopgave, som du bør være ansvarlig for. Sørg for, at du får oplyst, om der er 
elever med særlige læsemæssige behov i klassen, og tjek, at eleverne rent faktisk bruger it-støtte og 
andre typer af hjælpemidler, hvis de har dem til rådighed. Hvis eleverne ikke har adgang til 
hjælpemidler, så må du lægge en indsats her. 
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Læsevejlederens opsamling af egne notater i observationsguiden 

I læsevejleders observationsguide er der afsat plads til, at du kan samle op på dine notater og notere, 
hvad du vil drøfte med faglæreren.  

Husk at du formodentlig har observeret mange flere ting, end I har aftalt, at du skal fokusere på. Tag 
derfor altid udgangspunkt i de punkter, I sammen har aftalt og beslut dig for, hvad der i første 
omgang er det vigtigste at få drøftet.  

 

Læsevejleders refleksionslog 

Det er et vigtigt udgangspunkt for din kollegacoaching, at du er bevidst om, at det ikke kun er din 
kollega, der skal udvikle sin praksis. Du er også selv i en vedvarende udviklingsproces. Du vil 
indgå i nye faglige og kollegiale sammenhænge, og du har selv have brug for at stoppe op og 
reflektere over din egen coaching af kollegaen og dine modelleringsaktiviteter.  

I Læsevejlederprojektet arbejdede læsevejlederne med deres egen praksis ved hjælp af en personlig 
refleksionslog, der havde fokus på samarbejdet med faglæreren om arbejdet med VIS-strategierne 
(se bilag 2). I refleksionsloggen er der fokus på læsevejlederens tre arbejdsfunktioner: modellering, 
observation og vejledning. Udfyldningen af loggen skal hjælpe med at overveje særlige 
udfordringer og mulige løsninger på disse. 

Læsevejlederen skulle bruge sine refleksioner som udgangspunkt for mødet med faglæreren, hvor 
de evaluerede ugens arbejde med klassens faglige læsning og planlagde næste uges arbejde. Vi vil 
anbefale dig samme procedure. Tag dig tid til at notere dine refleksioner over dit samarbejde med 
din kollega og brug dine refleksioner i jeres fælles drøftelser.  

Læsevejlederne blev bedt om at reflektere over deres udfordringer ved følgende arbejdsfunktioner: 

 Modellering 

 Observation 

 Coaching 

1. Modellering 

 Det er en udfordring at forstå tekstens fremstilling (faget), så jeg kan bruge de vigtige 
oplysninger i min modellering af strategien. 

 Det er en udfordring at modellere (tydeliggøre) forståelsesstrategi/redskab for elever og 
lærer.  

Mange læsevejledere føler, at det er en stor udfordring at skulle sætte sig ind i faglige 
problemstillinger i fag, de ikke selv er uddannet til at undervise i. Hvis du vedvarende oplever, at 
dette er et problem, så må du og din kollega afsætte mere tid til, at han eller hun gennemgår de 
faglige mål og pointer. Men husk: du er ikke og skal heller ikke fungere som faglærer. Du skal 
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fungere som læsevejleder, der tager ’læserens perspektiv på teksten’ og får synliggjort de 
udfordringer, der er for ’den naive læser’ i tekstens fremstilling, og som viser, hvordan 
forståelsesproblemer kan takles.  

Hvis du oplever selve modelleringen som en stor udfordring, så er det tegn på, at du har brug for at 
øve dig noget mere på denne proces. Gør brug af en velvillig kollega, der observerer dig modellere, 
og som giver dig feedback, eller gør brug af videooptagelser af dig selv til at afklare, hvordan du 
ønsker at fremstå under modelleringen i klassen. 

2. Observation 

 Det er en udfordring at fastholde min opmærksomhed på aftalte fokuspunkter, når jeg 
observerer faglæreren ’in action’. 

 Det er en udfordring at nå at se (overskue), om eleverne arbejder fornuftigt med 
redskabet/strategien. 

Det kan bestemt være en udfordring at have ’kikkertsyn’ og kun fokusere på de punkter, du og din 
kollega har aftalt. Men som beskrevet så er det nødvendigt at starte et sted og du er den bedste til at 
beslutte, hvad der vil have størst effekt på elevernes læring og tekstforståelse. 

Din refleksionslog er en god hjælp, når du skal beslutte din indsats på længere sigt. Hvis du oplever, 
at du ikke når at overskue elevernes aktivitet, så lad dette være dit fokuspunkt næste gang, din 
kollega modellerer. Du kan også filme eleverne – så bliver det helt tydeligt, hvad der foregår bag 
ryggen på jer. Eleverne vænner sig hurtigt til, at I filmer, fx med en I-Pad. 

3. Coaching 

 Det er en udfordring at pege på og anbefale indsatser på en måde, så faglæreren ikke 
oplever det som kritik. 

 Det er en udfordring at foreslå alternative aktiviteter til de svage/dygtige/uinteresserede 
elever. 

Kollegacoaching handler i bund og grund om respekt. Du må være opmærksom på, at en lærers 
praksis er en integreret del af dennes personlighed, og at du derfor må træde varsomt, når du 
anbefaler en ændring af denne. Du skal ikke lade dig slå ud af, at din kollega vægrer sig, 
bortforklarer dine observationer eller gør modstand mod dine forslag. På side 36 kan du læse mere 
om hvordan du håndterer svære situationer i din kollegacoaching. 

Det er meget svært, hvis du ikke kender klassen i forvejen, at aflæse, hvad svage og dygtige elever 
har behov for. Tal med din kollega om dennes oplevelser, og hvad han eller hun plejer at gøre. Tal 
også med dansklæreren eller den lærer, der tilrettelægger den særlige læseundervisning for de svage 
elever. De vil formodentlig have gode ideer, som du kan bygge videre på.. 
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Hvordan får du sparring? 

I Læsevejlederprojektet havde den enkelte læsevejleder mulighed for at drøfte sine refleksioner og 
spørgsmål med VIS-gruppen – både i mails og på VIS-gruppens skolebesøg, ligesom 
læsevejlederen også havde mulighed for at udveksle erfaringer med andre læsevejledere på et 
månedligt nedværksmøde. 

Når du går i gang med kollegacoaching, er det en god ide at aftale møder med andre læsevejledere, 
der også arbejder med kollegacoaching, så du også selv har mulighed for at få hjælp og støtte i dit 
coachingarbejde. Det kan fx være en god ide at inddrage kommunens læsekonsulent i sådanne 
netværksmøder, så jeres aktuelle ønsker om fx materialer og efteruddannelse bringes videres i 
systemet. 

 

Faglærers refleksionslog 

Som ovenfor beskrevet så er det ganske krævende at ændre på egen praksis. Ofte kræver det, at man 
træder et skridt tilbage og overvejer, hvad det er for valg – og fravalg, man træffer, og hvorfor man 
træffer disse valg: er det nemmest for mig selv, er det for at støtte bestemte elever? En struktureret 
refleksionslog kan være en god hjælp i disse overvejelser. Vi vil derfor anbefale, at du også 
anbefaler din kollega til at reflektere over sin egen praksis som en del af dennes praksisudvikling. 
Tiden er godt givet ud. De refleksive notater fastholder tanker og overvejelser, der opstår ’on-line’, 
kan gøres til genstand for kvalificerede drøftelser, og de bidrager til at synliggøre 
udviklingsprocessen og de valg og fravalg, der træffes undervejs. At notere egne refleksioner kan 
føles som endnu en ting, der tager tid i en travl hverdag. Du må derfor aktivt opfordre din kollega til 
at gøre arbejdet og spørge til notaterne i jeres fælles møder. 

I Læsevejlederprojektet brugte historielærerne en refleksionslog til at forberede og reflektere over 
ugens arbejde med klassens faglige læsning (se bilag 4).  

Faglæreren skal udfylde de tre punkter i refleksionsloggen som et led i sin forberedelse af 
undervisningen. Når lektionen er gennemført, så overvejer han eller hun, om de planlagte aktiviteter 
og tiltag fungerede efter planen, og hvad denne eventuelt vil ændre næste gang eller hvilke tiltag, 
der skal gøres fremadrettet for at nå målet med undervisningen: 

 Formålet med tekstens behandling af emnet 

 Tekstens udfordringer 

 Elever med særlige behov 

De enkelte punkter i faglærerens refleksionslog gennemgås nedenfor: 
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1. Formålet med tekstens behandling af emnet 

 Hvilke oplysninger/sammenhænge er det vigtigt, at eleverne har lært efter at have læst 
teksten?  

 Mangler der informationer i tekstens fremstilling? 

I denne rubrik skriver faglæreren sine overvejelser over, hvad eleverne skal lære af at læse teksten 
(de faglige mål). Disse oplysninger er vigtige for læsevejlederen, der skal forberede sin modellering 
af en strategi eller et redskab, men de er også vigtige for elevernes udbytte af den faglige læsning: 
hvis eleverne får udpeget et læseformål, bliver det meget lettere for dem at læse teksten målrettet.  

Faglæreren kan også notere eventuelle manglende informationer i fagtekstens fremstilling af emnet, 
som denne skal huske at formidle til eleverne. 

2. Tekstens udfordringer (fx svære ord, vanskelige faglige forklaringer)?  

 Hvad kan du gøre, som kan hjælpe eleverne med at håndtere disse udfordringer? 

Her noterer faglæreren udfordrende fagord og begreber, som eleverne må have forklaret for at forstå 
tekstens fremstilling af emnet. Læreren noterer ligeledes støttemuligheder og aktiviteter, som kan 
hjælpe eleverne med at håndtere disse vanskeligheder. Faglæreren vil ofte have brug for hjælp fra 
læsevejlederen til at identificere ord og begreber i teksten, som kan være udfordrende for eleverne. 

3. Elever med særlige behov 

 Hvilke elever har brug for særlige hjælpemidler/redskaber i timen eller til hjemmearbejdet?  

Du må hjælpe faglæreren med at få overblik over elever, der har særlige behov i forbindelse med 
deres tekstlæsning, og hvilken indsats der bør gøres. Eleven kan bruge it-støtte i sin tekstlæsning, 
læreren kan sammensætte forskellige former for elevgrupper, der samarbejder om læseopgaven eller 
lade eleverne læse teksten i fællesskab. Det vigtige er i denne sammenhæng, at elevernes 
vanskeligheder bliver behandlet, og at læreren evaluerer effekten af denne indsats. På den måde kan 
læreren tilpasse sin undervisning efter elevernes behov og udfordringer, så alle har mulighed for at 
deltage i undervisningen med udbytte. 

Hvad har jeg brug for at drøfte med min læsevejleder? 

Vi ønsker at understrege læsevejlederens rolle som samarbejdspartner for faglæreren i dennes 
praksisudvikling. Derfor er sidste punkt i faglærers refleksionslog: ’Hvad har jeg brug for at drøfte 
med din læsevejleder (fx hvordan man bedst kan arbejde med de svære fagord)’? 

Hvis din kollega ikke selv bringer spørgsmål eller overvejelser på banen, så må du have forberedt 
punkter eller spørgsmål, som du ønsker at diskutere. Når du på denne måde viser interesse for din 
kollegas undervisning, så skal din kollega nok få lyst til at drøfte sine udfordringer og ambitioner 
med dig. 
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Gode råd til udfordrende coaching-situationer  

I det følgende giver vi dig nogle gode råd med på vejen om situationer, som kan være udfordrende 
for dig i dit kollegacoachingarbejde. Du kan finde beskrivelser af disse udfordringer i stort set alle 
bøger om kollegacoaching, så du er ikke alene med disse udfordringer. Husk på det, og vær 
tålmodig, udholdende og tydelig i din kommunikation med din kollega. 

’Om at nedbryde muren til klasserummet’ 

I Læsevejlederprojektet spurgte vi læsevejlederne om deres arbejdsfunktioner, og hvilke 
arbejdsfunktioner de gerne ville have mere tid til, og hvilke de gerne ville bruge mindre tid på. 
Hovedparten af læsevejlederne angav, at de gerne ville bruge mere tid på kollegavejledning, men at 
de ikke følte, at deres kolleger brugte dem nok. Så den første udfordring, du nok kommer til at 
opleve, hvis du kaster dig over kollegacoaching, er, at det kan være svært at blive inviteret indenfor 
i en kollegas klasseværelse og overvære undervisning. Selv om kollegasupervision og samarbejde 
er et kendt fænomen, så stopper samarbejdet for de fleste ved klasselokalets dør.  

Vi vil anbefale dig at være tålmodig. Start med en eller nogle få engagerede kolleger, som kender 
dig fra teamsamarbejde eller andre arbejdsopgaver. Stil interesserede spørgsmål om din kollegas 
praksis, så du bliver klogere på, hvad det er for en indsats, der kan være fornuftig. Foreslå din 
kollega at lade eleverne arbejde med relevante strategier eller redskaber i fagets læse- og 
skriveopgaver, og tilbyd at møde op i klassen og modellere, hvordan eleverne bør arbejde med 
strategien eller redskabet. Når du således viser dig villig til at træde ind i din kollegas univers, så vil 
de fleste lærere være villige til at give dit tiltag en chance – også hvis det betyder, at du skal 
overvære deres undervisning.  

Når faglæreren ikke kan/vil tage imod gode råd 

I litteraturen om kollegacoaching er der altid et særligt afsnit med gode råd til coaching af 
besværlige kolleger. Så du må nok forvente at få udfordringer i dit coachingarbejde – lige meget 
hvor dygtig du bliver til dette arbejde. I det følgende gennemgår vi gode råd til at håndtere en række 
typiske udfordringer for en læsecoach. 

Som du nok selv har erfaret, så er det ind i mellem svært at tage positivt imod spørgsmål om ens 
praksis, kritik eller ændrings forslag. Nogle kolleger er positive og lydhøre over for din vejledning, 
mens andre bruger megen energi (og taletid) på at bortforklare eller ’tale udenom’. Husk at det ikke 
nødvendigvis er den ’positive kollega’, der udvikler sig mest. 

Sørg altid for at få afklaret, hvad din kollega ser som sin største udfordring, eller hvad denne helst 
vil afprøve i sin undervisning. Somme tider vil du opleve, at din kollega gerne vil afprøve en 
aktivitet eller et redskab, som du ikke finder optimalt. Før du giver dig i kast med at overbevise din 
kollega om, at en anden strategi/redskab vil fungere bedre i fagets læseopgaver, så tag dig tid til at 
overveje, om din egen reaktion på din kollegas ønsker er udtryk for, at denne ønsker noget andet, 
end det du selv ville foreslå, eller om dit forslag rent faktisk er bedre i den pågældende klasse. 
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Hvis det blot handler om, at din kollegas forslag eller ønske er anderledes end det, du ville foreslå, 
men muligvis vil fungere lige så godt, så må du indstille dig på at hjælpe ham eller hende med at 
implementere dette i undervisningen. Selv om du ikke ser det som den optimale indsats, så brug 
dette som en løftestang for det videre coachingforløb. Hvis din kollega oplever, at indsatsen lykkes 
på en fornuftig måde, så er denne mere lydhør over for andre forslag, du måtte komme med. 

Du vil også opleve, at din kollega begejstret accepterer dit forslag, men alligevel ikke aktivt søger at 
implementere det i sin undervisning eller ændrer på væsentlige forhold ved aktiviteten, så den ikke 
længere fungerer efter hensigten. Hold ud og bliv ved med at spørge ind til hensigten med dennes 
ændringer eller manglende implementering (’jeg noterede mig, at du og eleverne… hvad tænker du 
selv om det’ ?). Foreslå venligt og bestemt, at kollegaen ændrer sin praksis til det, I har aftalt. 
Gennemgå igen (og igen) strategiens hvordan og hvorfor og understreg, hvori dette adskiller sig fra 
det, du har observeret i klassen. Tilbyd at komme igen og modellere strategien for eleverne og 
læreren, mens denne observerer. Her er det en god hjælp med et lille observationsskema, som 
fokuserer på det, du ønsker implementeret. Så kan din kollega lettere holde fokus på god praksis.  

Når problemet er andre forhold end faglig læsning (uro, diffus undervisning) 

Det hænder selvfølgelig også, at det ikke er lærerens manglende implementering eller manglende 
fokus, der er problemet, men manglende klasseledelse eller disciplinære problemer. Det er 
selvfølgelig en forudsætning for dit virke, at eleverne har lærebogen med, har læst lektien, forholder 
sig i ro, når læreren underviser og har en venlig tone over for hinanden og læreren.    Er dette ikke 
tilfældet, så må du starte processen her med at tale med din kollega om dennes opfattelse af 
klassekulturen og egen undervisningsstil og foreslå aktiviteter, som er forenelige med lærerens 
undervisningsform og som samtidig kan skabe ro og arbejdslyst. Mange af de strategier og 
redskaber, vi arbejder med i den faglige læseundervisning, bidrager faktisk til større overblik og 
systematik i elevernes arbejde med faget og teksterne. 

 

Vi ønsker dig held og lykke i dit arbejde som læsevejleder/kollegacoach 

 

Elisabeth Arnbak, Louise Rønberg, Trine Nobelius og Mia Finnemann Schultz
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Læsevejleders observationsguide 
Projekt VIS, marts 2013 
Elisabeth Arnbak 

Læsevejleders observationsguide udfyldt af _________________________________________________ 

Observation af faglærer: ___________________________________, klasse: ______, dato: ______________ 

 Element Beskrivelse Observationer og kommentarer 

1. 
Den faglige sammenhæng  

mellem aktiviteterne  

a. Får læreren udpeget de faglige mål og 
specifikke læringsmål? 

b. Får læreren vist, at der er sammenhæng 
mellem mål, tekst og aktiviteter? 

 

 

 

2. Strategier og redskaber i den 
faglige læsning  

Hvilken strategi skal elever lære at kende? 

 

 

 

 

3. Introduktion til arbejdet med 
(nye) strategier og redskaber 

a. Tænker faglæreren højt/modellerer 
læreren? 
 

b. Bliver strategiens ’hvad’, ’hvordan’ og 
’hvorfor’ tydeliggjort? 
 

 

 

 

4. Elev/lærer-interaktion i 
gennemgangen  

Hvordan får faglærer aktiveret eleverne i sin 
introduktion? 

 

 

 

Bilag 1 
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Læsevejleders observationsguide 
Projekt VIS, marts 2013 
Elisabeth Arnbak 

7. 

Forberedelse af ny 
læseopgave (fx i klassen 
eller i forbindelse med 
hjemmeopgaver) 

Skriv fx kommentarer om: 

a. Får faglærer tydeliggjort læseformålet? 
b. Bliver elevernes forhåndsviden bragt i spil? 
c. Giver faglæreren ordforklaringer til ord i ny 

tekst? 

 

8. 

 

Er der særlige tiltag for 
elever med særlige behov 
(svage/dygtige elever) 

a. Hvordan støtter faglæreren elever med 
vanskeligheder? 

b. Får dygtige elever nye udfordringer? 

 

 9. 
Andre observationer af 
relevans for elevernes 
faglige læsning  

 
 

 

 

Hvilket punkt/hvilke punkter vil du fokusere på i samtalen med faglæreren? 

___________________________________________________________________________________________________

5. 
Elevernes arbejde med 
redskab/strategi  

a. Hvor meget tid afsættes til, at eleverne øver 
sig på aktiviteten (fx mindmap)?  

b. Hvordan samles der op på opgaven, og 
hvordan evalueres elevernes arbejde?  

 

 

 

6. Elevernes aktivitetsniveau 
og motivation  

a. Virker eleverne motiverede for at arbejde 
med strategien/aktiviteten?  

b. Forstår eleverne, hvordan de skal arbejde? 
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Læsevejleders refleksionslog 
Projekt VIS, juni 2014 
Elisabeth Arnbak 
 

Læsevejleders refleksionslog: faglærer: ________________, dato: ____, klasse: __           Bilag 2 
 

Modellering, observation og vejledning: Hvad er en udfordring for dig, og hvad vil du gøre ved det? Tænk over disse 

punkter og notér kort om dine overvejelser efter hver lektion: 

Arbejdsområder i forbindelse med 

coaching af faglærere 
Mine kommentarer og refleksioner 

Modellering 

 Det er en udfordring at forstå tekstens 

fremstilling, så jeg kan bruge de vigtige 

oplysninger i min modellering af 

strategien. 

 Det er en udfordring at modellere 

forståelsesstrategi/ redskab for elever og 

lærer.  

 

Observation 

 Det er en udfordring at fastholde min 

opmærksomhed på aftalte fokuspunkter, 

når jeg observerer faglæreren ’in action’.  

 

 Det er en udfordring at nå at se 

(overskue), om eleverne arbejder 

fornuftigt med redskabet/strategien. 

 

 

Coaching 

 Det er en udfordring at pege på og 

anbefale indsatser på en måde, så 

faglæreren ikke oplever det som kritik. 

 

 Det er en udfordring at foreslå alternative 

aktiviteter til de svage/dygtige/ 

uinteresserede elever. 

Andet?  

_______________________________ 

 

______________________________ 
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Læsevejleders refleksionslog 
Projekt VIS, juni 2014 
Elisabeth Arnbak 
 

Opsamling på ugen 

Hvilken/hvilke problemstillinger vil du fokusere på i dit samarbejde med faglæreren i næste uge? 

 

1. _______________________________________________________________________________ 

 

2. _______________________________________________________________________________ 

 

3. _______________________________________________________________________________ 

 

4. _______________________________________________________________________________ 

 

 

Har jeg behov for at drøfte nogle af disse overvejelser med en læsevejleder‐kollega? 

 

1. _______________________________________________________________________________ 

 

2. _______________________________________________________________________________ 

 

3. _______________________________________________________________________________ 

 

4. _______________________________________________________________________________ 
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Faglærers observationsskema 
Elisabeth Arnbak, juni 2014 
 

                                                          Bilag 3 

Faglærers notatark til læsevejleders modellering af ugens VIS‐strategi:  

_____________________, dato: ________ 
 

 Modellering af 

forståelsesstrategier 

Dine observationer og spørgsmål? 

1. 

Læsevejlederen forklarer 

strategiens/ aktivitetens ’hvad’, 

’hvordan’ og ’hvorfor’ i 

’elevvenligt sprog’. 

 

 

 

 

2. 
Læsevejlederen ’tænker højt’ 

undervejs, så eleverne kan følge 

tankegangen. 

 

 

 

 

3. 
Hvordan reagerer eleverne på 

læsevejlederens gennemgang? 

 

 

 

 

4. 
Andre ting, du bemærker 

undervejs? 

 

 

 

 



 

 

 Bilag 4 

 
Hvad har du brug for at drøfte med din læsevejleder (fx hvordan man bedst kan arbejde med de svære fagord)? 

____________________________________________________________________________________________________________________

Faglærerens refleksionslog i uge _____   Klasse: ____ Fagligt emne: _________________ 

Hvilke overvejelser gør du dig i forbindelse 

med elevernes læsning af fagteksten? 
Notér dine overvejelser her 

Evaluering af elevernes arbejde: hvordan gik 

det ‐ hvad skal du huske til næste lektion? 

Formålet med tekstens behandling af emnet  

 Hvilke oplysninger/ sammenhænge er det 

vigtigt, at eleverne har lært efter at have læst 

teksten? 

   

Tekstens udfordringer (fx svære ord, vanskelige 

faglige forklaringer)?  

 Hvad kan du gøre, som kan hjælpe eleverne 

med at håndtere disse vanskeligheder? 

   

Elever med særlige behov 

 Hvilke elever har brug for særlige hjælpemidler 

og redskaber i timen eller til hjemmearbejdet ? 

   



 

 

Aftaleark                              Bilag 5 

 

Faglærer _________________, Klasse _________, Læsevejleder __________________, Dato _________ 

 

Evaluering af arbejdet med ugens strategi/redskab 

1. Skriv stikord om erfaringer med VIS‐strategien: 
a. Faglærerkommentarer? 
b. Elevreaktioner? 
c. Læsevejlederkommentarer? 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

       2.   Opfølgning på strategiarbejdet for elever, der har særlige behov? 

_________________________________________________________________________ 

 

Planlægning af næste uges undervisning 

1. Hvilke afsnit/kapitler skal eleverne læse til de næste 2 undervisningsgange? 
_________________________________________________________________________ 

 
2. Hvilke faglige mål har arbejdet (hvad skal eleverne have lært)? 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

3. Hvilke ord udvælges til fagets ordbog? 
  

a. Ugens første lektion: 
____________________________________________________________ 
 

b. Ugens anden lektion: 
____________________________________________________________ 

 

4. Hvad vil læsevejlederen have fokus på i sin modellering/observation i næste lektion? 
_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 


