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Vi ønsker at rette en varm tak til alle de engagerede historielærere, der positivt og motiveret har 

hjulpet os med at afprøve vores planlægningsværktøj og de redskaber, der er udviklet til lærerens 

planlægning og undervisning. 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. 

Elisabeth Arnbak 
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Om denne manual 

Denne manual er skrevet til dig, der gerne vil støtte udviklingen af elevernes faglige læse- og 

skrivefærdigheder. I manualen giver vi forslag til, hvordan du kan integrere undervisningen i 

faglige læse- og skrivestrategier i undervisningen i faget og på den måde bidrage til, at eleverne 

udvikler gode læserutiner.   

Vi begrunder først behovet for, at alle faglærere underviser deres elever i, hvordan de kan læse og 

arbejde med fagets tekster på en hensigtsmæssig måde. Dernæst præsenterer vi VIS-rutinen – et 

fagdidaktisk værktøj til arbejdet med elevernes faglige læsning og læring, og endelig giver vi gode 

ideer til, hvordan du og eleverne kan arbejde med VIS-rutinens aktiviteter i fagundervisningen. 

Vores anbefalinger er baseret på afprøvningen af VIS-rutinen i Historieprojektet, som var en del af 

Projekt VIS. Historieprojektet havde fokus på styrkelse af elevernes faglige læsefærdigheder 

gennem udvikling af faglærerpraksis lokalt på den enkelte skole. Du kan læse mere om 

Historieprojektet i projektrapporten (Arnbak, 2014). 

 

Projekt VIS 

Projekt VIS er etableret i et samarbejde mellem Danmarks Lærerforening og 

Undervisningsministeriet. VIS står for Viden, Instruktion og Strategier. Projektet havde både fokus 

på samarbejdsstrukturer på skoleniveau og på elevernes faglige læsning, repræsenteret ved faget 

historie.  

 

Baggrund 

Selv om vi i skolen har fået rådighed over nye læremidler og redskaber, fx net-baserede lærebøger, 

IPads og andre visuelle/auditive ressourcer, så er tekstbaserede informationer stadig fremherskende 

i skolens fagundervisning i såvel elektronisk form som i bogform. Allerede i 1. klasse får eleverne 

nye fag som naturfag og kristendomskundskab og møder i fagundervisningen nye typer af tekster, 

der har en anden informationsstruktur end de tekster, de sædvanligvis læser i danskundervisningen. 

Eleverne forventes således relativt tidligt at kunne læse sig til ny viden om faglige emner og 

problemstillinger og forstå denne viden så godt, at de kan anvende den i nye faglige sammenhænge.  

Det er desværre ikke altid tilfældet. Mange elever har problemer med at læse de faglige 

fremstillinger i fagets lærebøger og forstå dem godt nok til, at de kan huske og bruge den faglige 

viden. De faglige fremstillinger kræver nemlig ofte en mere fokuseret læsning og bedre faglige 

forudsætninger, end eleverne bringer med ind i tekstlæsningen. Mange lærere forsøger derfor at 

afhjælpe elevernes problemer med at læse fagets tekster enten ved, at teksten læses højt i fællesskab 

i timen, eller ved at de selv genfortæller tekstens indhold til eleverne.  
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Desværre lærer eleverne ikke gennem en sådan undervisning, hvordan de selvstændigt kan tilegne 

sig viden i fagets tekster. Denne kompetence er en klar nødvendighed i et moderne 

informationssamfund, hvis eleverne skal kunne gennemføre en (ungdoms)uddannelse og klare sig 

på arbejdsmarkedet.  

Faglæreren er den rette til at tage opgaven på sig og planlægge en undervisning, der sikrer, at 

eleverne får udviklet færdigheder og strategier, der støtter dem i at blive aktive og målrettede i deres 

faglige læsning. De tekster eller lærebøger, man arbejder med i et fag, afspejler netop fagets særlige 

problemstillinger, metoder og redskaber. Det er kun faglæreren, der har den nødvendige faglige 

ekspertise til at synliggøre dette særlige faglige perspektiv for eleverne og skabe den nødvendige 

sammenhæng mellem sin egen undervisning og fagtekstens fremstilling af emnet. Derfor er 

faglæreren en helt nødvendig ressource i udviklingen af elevernes faglige læsefærdigheder 

Undersøgelser viser da også, at effekten af at undervise elever i gode læse/skriverutiner forstærkes, 

når eleverne får synliggjort nytten af strategier og aktiviteter i hverdagens faglige læse- og 

skriveopgaver og opfordres til at bruge dem i fagets opgaver og projekter. Disse erfaringer er gjort 

både i grundskolen og blandt unge og voksne elever (Wigfield, Guthrie, Perencevich, Taboada, 

Klauda, McRae, & Barbosa, 2008; EVA, 2006; Mikulecky, 1995). En sådan tankegang afspejles i 

Nye Fælles Mål, hvor begreber som faglig læsning, ordkendskab og kendskab til teksters formål og 

struktur er skrevet ind i målbeskrivelserne for de enkelte fag (Undervisningsministeriet, 2014). 

Fagdidaktiske traditioner 

Det er ikke noget let opgave for en faglærer at påtage sig opgaven at undervise eleverne i gode 

faglige læse- og skrivestrategier og rutiner. Faglig læsning og skrivning har ikke tidligere været en 

del af undervisningen på læreruddannelsen, og didaktiske teorier og metoder fokuserer af gode 

grunde primært på formidling af fagets særlige problemstillinger, metoder og redskaber. Mange 

faglærere har derfor brug for efteruddannelse og inspiration til at ændre på deres 

undervisningspraksis, hvis de skal leve op til Nye Fælles Mål og ønskerne om faglig læse- og 

skriveundervisning i alle skolens fag. Formålet med Historieprojektet har derfor været at udvikle og 

afprøve et fagdidaktisk værktøj, VIS-rutinen, til den faglige læseundervisning i fagene.   

Afprøvning af VIS-rutinen i faget historie 

VIS-rutinen er ikke udviklet specifikt til et bestemt fag, men i Projekt VIS blev afprøvningen af 

VIS-rutinen forankret i faget historie på 7. klassetrin. I historiefaget sættes dels fokus på udvalgte 

skelsættende begivenheder, dels på at give et kronologisk overblik over samfundsudviklingen i 

forskellige dele af verden og de faktorer, der har haft særlig betydning, fx elektricitet, indførelse af 

maskiner i produktion af varer, hungersnød og sygdomme som pest og kolera. Teksterne i faget 

historie er ofte relativt lange, og forståelse af indholdet kræver, eleven undervejs i læsningen får 

etableret et overblik over en lang række informationer. Teksterne har ofte en kompliceret struktur 

med narrative elementer (små fiktive fortællinger) og faglige tekstdele, der skal opfylde forskellige 

faglige formål og derfor har forskellig informationsstruktur (fx berettende, forklarende og 

beskrivende tekstdele). Historietekster er præget af ord og begreber, der hører til den erfarne 
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sprogbrugers ordforråd (fx krigserstatning, opgangstider), de indeholder ældre sprogbrug, som ikke 

indgår i elevernes hverdagsordforråd (fx harnisk, spinderulle, skyttegravskrig, høvding, bedrift) 

samt metaforer som ’kilde’. Læsning af historietekster kræver derfor en bevidst målrettet læsning, 

hvor eleven ofte skal leve sig ind i vilkår og samfundsforhold, som denne er ukendt med fra sin 

egen hverdag.  

 

Vis-rutinen - et fagdidaktisk værktøj til den faglige læse- og skriveundervisning i 
skolens fag 

Vis-rutinen er et fagdidaktisk værktøj til at planlægge og gennemføre undervisning i alle fag, der 

anvender lærebøger og tekster som en del af den faglige formidling. VIS-rutinen skal føre 

faglæreren gennem en række faglige og sproglige overvejelser og beslutninger, som understøtter 

elevernes udbytte af den faglige læsning og arbejdet med fagets emner og problemstillinger. Vi 

kalder værktøjet for en rutine, fordi den fokuserer på sproglige og fagdidaktiske forhold, som har 

vist sig at være af stor betydning for elevernes faglige udbytte, og som faglæreren derfor bør 

medtænke i sin (planlægning af) undervisning: 

 Læringsmålsstyret undervisning, dvs. synlige mål og en tydelig struktur på elevernes arbejde 

med de faglige emner  

 Emnets faglige relevans og struktur 

 Udvikling af gode faglige læserutiner. 

Hensigten med VIS-rutinen er således at tydeliggøre relationerne mellem faget, fagteksterne og 

eleverne læreprocesser.  
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Læringsmålsstyret undervisning 

Læringsmålsstyret undervisning har været i fokus i den internationale og nationale pædagogiske 

debat (Nielsen, 2013; Hattie og Timperly, 2007), og i Danmark har især forskere som fx Hattie og 

Timperly inspireret den pædagogiske praksis både på ministerielt niveau (fx Nye Fælles Mål) og på 

kommunalt niveau (fx Norddjurs kommune). Hatties anbefalinger (2013) er baseret på metaanalyser 

af de store internationale undersøgelsers afdækning af effektive didaktiske metoder (fx PISA). 

Således anbefaler Hattie, at lærerne formulerer klare (opnåelige) mål for elevernes læring i fagene, 

og at de på basis af disse mål evaluerer elevernes udbytte og giver brugbart feedback til den enkelte. 

Samme tankegang findes hos amerikanske forskere som Lenz, Schumacher, Deshler & Bulgren fra 

Center for Research on Learning på Kansas Universitet. De har argumenteret for, at 

fagundervisningen bør planlægges og evalueres ud fra relevante faglige mål, og at eleverne må have 

overblik over de faglige mål og emnets omfang, struktur og indhold, før de går i gang med at 

arbejde med de faglige emner. Forskerne har gennem en lang årrække udviklet og afprøvet en 

række didaktiske oversigter og strukturer, som kaldes Content Enhancement Routines. Disse 

planlægnings- og undervisningsværktøjer retter sig mod planlægning af hele fagundervisningen 

(Course Organizer), emneplanlægning (Unit Organizer) og planlægning af hver enkelt lektion 

(Lesson Organizer), ligesom man også har udviklet konkrete redskaber til elevernes arbejde med det 

faglige ordkendskab og begreber (fx Concept Mastery Routine, Concept Anchoring Routine, 

Concept Comparison Routine)
1
. Forskerne har fundet en god effekt af arbejdet med disse ’rutiner’ 

på elevernes testresultater, fx på statslige prøver i forskellige fag (Bulgren, Deshler & Lenz, 2007; 

Knight, 2010; Little & Hahs-Vaugh, 2007; Van Cleave, 2010). I Historieprojektet har vi især ladet 

os inspirere af the Unit - og the Lesson Organizer til udviklingen af VIS-rutinen, men den er 

tilpasset danske forhold. Vi har ligeledes ladet os inspirere af nogle af de grafiske figurer, der 

anbefales af forskerne til fagundervisningen.  

Læringsmålsstyret undervisning i VIS-rutinen 

I VIS-rutinen er tankegangen bag læringsmålsstyret undervisning konkretiseret i de ’faglige 

nøglespørgsmål’ (de faglige mål for emnet formuleret som spørgsmål, der styrer elevernes arbejde 

med emnet), som faglæreren formulerer til eleverne i elevens emneplan og i de konkrete 

arbejdsspørgsmål til afsnit og delemner, som lærer og elever løbende udarbejder i fællesskab (se 

næste afsnit og bilag 1). Elevernes arbejde med de enkelte delemner er således styret af 

arbejdsspørgsmålene, som eleverne også selv skal besvare. Eleverne evaluerer deres faglige udbytte 

af arbejdet på basis af de faglige nøglespørgsmål, deres besvarelse af arbejdsspørgsmålene og andre 

evalueringsredskaber og aktiviteter, som læreren anvender. 

 

 

                                                           
1
 Det er værd at bemærke, at disse værktøjer kun gøres tilgængelige for undervisere, der er uddannet i at undervise ved 

hjælp af disse værktøjer (i et kursusforløb). 

http://www.saxo.com/dk/forfatter/bodil-nielsen_4346109
http://www.ku-crl.org/sim/routines/mastery.shtml
http://www.ku-crl.org/sim/routines/anchor.shtml
http://www.ku-crl.org/sim/routines/comparison.shtml
file:///C:/Users/elar/Dropbox/Elars%20materialer%20og%20forberedelse/Rapport%20historieprojekt/VanCleave,%20J.M
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Emnets faglige relevans og struktur 

Selv om grundskolen stadig er fagopdelt, så er de fleste emner, der gøres til genstand for 

undervisning i skolens fag tværfaglige i deres problemstillinger og indhold, og derfor optræder 

samme emne ofte i flere forskellige fag (fx forurening, kropsidealer, målinger). Faglæreren må 

tydeliggøre emnets faglige relevans for eleverne, så de kan forstå, hvordan fagets særlige 

problemstillinger, metoder og redskaber kan bidrage til indsigt i emnet. Det er ligeledes nødvendigt, 

at faglæreren tydeliggør, hvorfor bestemte tekster, opgaver og aktiviteter er valgt til elevernes 

arbejde med emnet, så de forstår, hvordan de forskellige faglige aktiviteter hver især – og i 

fællesskab bidrager til deres faglige læring.  

Eleverne har ligeledes behov for at få overblik over – og struktur på et emnes centrale elementer. 

Forskning har dokumenteret, at elevernes læring og hukommelse for centrale faglige informationer 

og sammenhænge styrkes gennem arbejdet med grafiske figurer, som tydeliggør de faglige 

processer, relationer og sammenhænge, og som støtter elevernes faglige overblik over emnet (NRP; 

2000; Nesbit & Olusola, 2006; Novak, 2006).  

Emnets faglige relevans i VIS-rutinen 

I VIS-rutinen konkretiseres emnets faglige relevans i elevens emneplan - dels i rubrikken ’Hvorfor 

er dette et vigtigt emne i faget historie’, hvor læreren skriver en begrundelse for emnets faglige 

relevans - dels i den overordnede emneoversigt (se bilag 1), som viser og benævner relationerne 

mellem emnets elementer. 

Elevernes faglige overblik i VIS-rutinen 

I VIS-rutinen arbejder eleverne med grafiske figurer (begrebskort), som både viser emnets faglige 

sammenhænge og sætter ord på relationerne (Novak, 2006). Et begrebskort kan udformes både i en 

kategori/element-struktur (et trædiagram) og helhed/del-struktur (et mindmap) og er derfor velegnet 

i mange forskellige faglige emner. 

 

Gode faglige læserutiner 

VIS-rutinen kan anvendes til at planlægge og gennemføre undervisning i alle fag, hvor elevene 

arbejder med tekster. VIS-rutinens tekstarbejde er en vigtig del af undervisningen i faget, men 

udgør selvfølgelig ikke hele undervisningen i faget. Elevernes aktive målrettede tekstarbejde indgår 

i den samlede fagundervisning sammen med andre aktiviteter, fx film, rollespil, plancher og fotos. 

Dette svarer til tankegangen bag Nye Fælles Mål, hvor mål for arbejdet med elevernes faglige ord- 

og teksttypekendskab er skrevet ind i alle fag. 

VIS-rutinens fokus på elevernes læsearbejde manifesteres i elevens emneplan, hvor elevens 

læsearbejde og læseaktiviteter i forbindelse med læsearbejdet er noteret. Det bliver således tydeligt, 
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hvordan elevens selvstændige læsning indgår i de samlede aktiviteter, der arbejdes med i det faglige 

emne.  

VIS-rutinens fokus på elevernes selvstændige tekstlæsning skal støtte  

 elevernes formålsstyrede og fokuserede tekstlæsning  

 elevernes aktive bearbejdning af fagtekstens centrale informationer 

 elevernes bevidsthed om egen læring (fx læseudbytte). 

Elevernes formålsstyrede og fokuserede tekstlæsning 

Elevens faglige læsning bliver formålsstyret gennem lærerens udpegning af emnets faglige relevans 

og faglige mål, ligesom elevens bearbejdning af tekstens centrale informationer bliver formålsstyret 

gennem arbejdet med de arbejdsspørgsmål, eleverne formulerer til tekstens fremstilling. 

Elevernes aktive bearbejdning af fagtekstens centrale informationer  

Eleverne arbejder grundigt med fagtekstens centrale informationer gennem deres formulering – og 

besvarelse af arbejdsspørgsmål til hvert delemne, ligesom elevernes arbejde med fagets særlige ord 

og begreber har en central plads i VIS-rutinen og synliggøres i elevens emneplan, hvor udfordrende 

fagord og begreber forklares, og eleven får udpeget de centrale fagord og begreber, som der skal 

arbejdes grundigere med, enten i ’Rundt om ordet’ eller en anden grafisk figur. 

Eleverne udvikler deres faglige sammenhængsforståelse og faglige overblik gennem arbejdet med 

del-emneoversigterne, der viser relationerne mellem centrale informationer fra læsebog/fagtekst, 

lærerens formidling og andre informationskilder.  

Elevernes bevidsthed om egen læring 

Eleverne får udviklet deres bevidsthed om egen læring gennem arbejdet med faglige 

nøglespørgsmål, arbejdsspørgsmål og emneoversigter, ligesom lærerens andre evalueringsredskaber 

understøtter denne proces. 

 

VIS-rutinens emneplan 

Omdrejningspunktet i VIS-rutinen er emneplanen, der samler og konkretiserer de tre centrale 

komponenter: læringsmålsstyret undervisning, emnets faglige relevans/faglige sammenhænge og 

udvikling af gode faglige læserutiner (se bilag 1 og 2).  

VIS-rutinens emneplan er en oversigt til elever (og lærer) over emnets formål, faglige mål, omfang, 

læseopgaver og andre aktiviteter, som eleverne skal arbejde med. Elevens emneplan kan udarbejdes 

for et samlet emne eller for et antal lektioner ad gangen, fx  uge, en måned. 

Faglæreren planlægger sin undervisning ved hjælp af emneplanen og skriver vigtige informationer 

og aktiviteter ind i emneplanen, som udleveres til eleverne, før de skal i gang med at arbejde med 
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emnet. Elevens emneplan kan udbygges eller justeres løbende, men hensigten er, at eleverne altid 

har rådighed over den seneste version af emneplanen (fx på intranettet), så de altid er klar over 

deres forberedelse til hver lektion, og hvad de skal arbejde med i den enkelte lektion. Et udfyldt 

eksemplar af elevens emneplan findes i bilag 1. 

Elevens emneplan indeholder følgende informationer: 

 Emnets faglige relevans (hvorfor er dette et vigtigt emne i faget?) 

 Emnets faglige mål formuleret som nøglespørgsmål 

 Den overordnede emneoversigt 

 Emnets tidsmæssige omfang  

 Emnets fagtekster/afsnit i lærebogen og elevernes læseopgaver 

 En liste med elev-venlige ordforklaringer til læseopgaven 

 En liste med centrale fagord og begreber, som eleverne skal arbejde med i forskellige 

aktiviteter 

 Elevernes arbejdsspørgsmål til afsnittet (og svar) 

 Delemneoversigt(er) 

 Evalueringsaktiviteter 

 

 

Elevens emneplan i fagundervisningen 

Nogle af emneplanens rubrikker er udfyldt af læreren på forhånd, når den udleveres til eleverne, 

mens andre rubrikker udfyldes af lærer og elever i fællesskab i selve fagundervisningen (se tabel 2).  

Den emneplan, som eleverne får udleveret, indeholder således en række informationer, som læreren 

skal have tænkt igennem og planlagt før undervisningen. Det drejer sig om  

 en forklaring på emnets faglige relevans 

 en udpegning af emnets faglige mål (evt. med de fælles mål, emnet omfatter eller 

kanonpunkter) formuleret som centrale nøglespørgsmål, som eleverne skal kunne besvare, 

når de er færdige med emnet, og som derfor også fungerer som en del af den løbende 

evaluering af elevernes faglige udbytte 

 en grafisk oversigt over emnets delelementer (overordnet emneoversigt) 

 emnets omfang og informationskilder, herunder elevernes tekstlæsning til hver lektion  

 en liste med forklaringer på udfordrende fagord og begreber, som kan genere elevernes 

forståelse af tekstens fremstilling. 

 

 
Lærerproduceret element Elev/lærerproduceret element 

1  Emnets faglige relevans  Elevernes arbejdsspørgsmål til 
afsnittet  
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2  Emnets faglige mål formuleret som 
nøglespørgsmål 

 En delemneoversigt 

3  En overordnet emneoversigt  Evalueringsaktiviteter 

4  En lektionsplan (emnets omfang)  ’Rundt om ordet’ 

5  Emnets fagtekster/afsnit i lærebog og 
elevernes læseopgave 

 Grafiske figurer 

6  En liste med elev-venlige ordforklaringer 
til læseopgaven 

 

7  En liste med centrale fagord og 
begreber og de aktiviteter, eleverne skal 
arbejde med 

 

  Figur 2. Oversigt over lærer- og elev/lærerproducerede elementer i VIS-rutinen. 

 

 

Hvordan forbereder du din undervisning med VIS-rutinen? 

 

I dette afsnit får du anbefalinger til, hvordan du kan forberede din undervisning ved hjælp af VIS-

rutinen. Vi gennemgår først de elementer i VIS-rutinen, som skal stå i elevens emneplan, når den 

udleveres til eleverne, når I starter på et nyt emne. 

1. Emnets faglige relevans 

Det er vigtigt, at eleverne udvikler forståelse for fagets særlige problemstillinger, arbejdsmetoder og 

redskaber. Det kan du understøtte ved at tydeliggøre emnets faglige relevans for eleverne og de 

faglige mål, der skal nås gennem arbejdet med emnet.  

Din forklaring på emnets faglige relevans skrives ind i rubrikken, Hvorfor er dette et vigtigt emne i 

faget? i elevens emneplan. Nedenfor kan du se to forskellige versioner af en elev-venlig forklaring 

på, hvorfor det er vigtigt at kende til ’Slaveri – før og nu’ i faget historie. 

 

Hvorfor er dette et vigtigt 
emne i faget? 

 
Slaveri er et vigtigt emne i historie, fordi det fortæller os, hvordan 
man har opbygget rige samfund ved at udnytte de fattige og ved at 
føre krig og tage krigsbytte. 
 

 
Emnet Slaveri – før og nu er vigtigt, fordi: 

- Der altid har været og stadig er slaver. 
- Slaveri har sammenhæng med krig, fattigdom og konflikter. 
- Slaveri er en del af danmarkshistorien – også i dag. 

 

   Figur 3. Eksempel på udfyldt rubrik om emnets faglige relevans. 
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2. Emnets faglige mål 

Når du har overvejet, hvilke videns- og færdighedsmål, som emnet omhandler og hvilke konkrete 

emnespecifikke mål, eleverne skal nå i arbejdet med emnet, så skal du formulere disse faglige mål 

til eleverne. Vi anbefaler, at du formulerer dine fagmål som en række overordnede spørgsmål, som 

eleverne løbende besvarer - både undervejs i arbejdet med emnet og især i evalueringen af deres 

udbytte af undervisningen. I VIS-rutinen kaldes disse spørgsmål for nøglespørgsmål for at signalere 

til eleverne, at de omhandler vigtige, gennemgående faglige problemstillinger.  

Når du formulerer de faglige mål som spørgsmål, så hjælper du eleverne med at fokusere på 

centrale elementer og problemstillinger i emnet. Spørgsmål inviterer eleverne til at overveje den 

viden, de har om emnet og især den viden og de faglige sammenhænge, de endnu ikke har overblik 

over. Emnets nøglespørgsmål kan fungere som en rød tråd gennem arbejdet med emnet og hjælpe 

eleverne med at holde sammen på de mange informationer, de får undervejs – og til at få sorteret 

mindre relevante informationer fra.  

Der bør ikke være for mange nøglespørgsmål til et emne, måske 2-3 stykker – det drejer sig jo om 

emnets helt overordnede faglige mål. Eleverne bliver selv involveret i at formulere mere konkrete 

arbejdsspørgsmål til afsnit eller delemner undervejs i arbejdet med emnet. Disse arbejdsspørgsmål 

beskrives nærmere på s. 15. Nedenfor kan du se et eksempel på sådanne nøglespørgsmål til emnet 

’Slaveri – før og nu’. 

Hvilke faglige 
nøglespørgsmål skal vi 
arbejde med? 

 
- Hvad er slaveri? 
- Hvilke fordele og ulemper er der ved slaveri? 
- Hvordan har man retfærdiggjort slaveri gennem tiden? 
- Hvilken rolle har Danmark spillet i forbindelse med slaveri 

gennem tiden? 
 

 Figur 4. Eksempel på udfyldt rubrik om emnets faglige nøglespørgsmål (mål). 

3. En emneoversigt 

VIS-rutinen skal gerne understøtte og udvikle elevernes faglige sammenhængsforståelse. Det sker 

bl.a. ved, at eleverne får udleveret en visuel oversigt (en grafisk figur), der viser relationerne 

mellem emnets centrale informationer. I VIS-rutinen kaldes denne figur for den overordnede 

emneoversigt. Den overordnede emneoversigt kan udformes som et mindmap, et trædiagram eller et 

begrebskort, der er en oversigt over et emnes centrale elementer med benævnelse af relationen 

mellem disse. 

Det kræver et godt overblik over emnet og faglig viden at udforme en sådan figur. Derfor er 

eleverne ikke involveret i dette arbejde, men de skal også selv arbejde med lignende figurer til del-

emner i det overordnede emne. Dette arbejde kan du læse om på s. 18. 

Det er således hensigten, at du udarbejder en overordnet emneoversigt, der viser emnets struktur og 

sammenhængen mellem centrale personer/begivenheder/ elementer (se figur 5). Hvis 
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fagundervisningen er baseret på en lærebog i faget, så er det en god ide at udforme oversigten med 

elementer i den faglige struktur, der er fastlagt i bogen (fx delemner, afsnit i teksten). Hvis eleverne 

arbejder med forskellige fagtekster og andre faglige aktiviteter, udformes oversigten, så relationen 

mellem disse faglige aktiviteter og teksterne også er tydeliggjort.  

Du kan lave oversigten i hånden eller bruge it-programmer som fx bubbl.us, Visio eller power point 

til at udforme disse oversigter. På oversigten kan du også indskrive de faglige nøglespørgsmål, 

sådan at sammenhængen mellem de faglige mål og undervisningens indhold står klart. Denne 

overordnede emneoversigt sættes ind i elevens emneplan (under punktet emneoversigt). 

Den overordnede emneoversigt er god til at tage afsæt i, når du og eleverne skal samle op på et 

afsnit/et delemne, eller når I går i gang med et nyt. Du kan bede eleverne udpege det igangværende 

emne på emneoversigten, evt. forklare hvad I før arbejdede med, og hvad det har ført til, dvs. hvad I 

nu skal i gang med, således at deres forståelse af emnets faglige sammenhænge hele tiden styrkes. 

             Overordnet emneoversigt til: ”Slaveri før og nu” 

  

Figur 5. Eksempel på emneoversigt. 

 

4. og 5. En lektionsplan 

Eleverne har brug for overblik over emnets omfang og aktiviteter. Det hjælper dem til at planlægge 

deres indsats både i den enkelte lektion og i forbindelse med større opgaver, der løber over en eller 

flere uger. Det er tanken i VIS-rutinen, at eleverne får udleveret en ny emneplan hver uge eller for 

afgrænsede perioder ad gangen, så de hele tiden bevarer overblikket over emnet og de opgaver og 

aktiviteter, de skal arbejde med.  

Det er derfor rigtig nyttigt – både for dig selv og dine elever – at du udarbejder en lektionsoversigt 

for emnet. Denne oversigt bør indeholde følgende oplysninger, som skrives ind i elevens emneplan: 



13 
 

Projekt VIS – Viden, Instruktion og Strategier, 2014 
 

 Emnets omfang (antal lektioner) 

 Afsnit eller antal sider i lærebog eller fagbøger, der skal gennemgås i hver lektion, og som 

eleverne derfor skal læse 

 Læseopgaver til afsnit eller tekstuddrag 

 Ugens faglige aktiviteter og opgaver (evt. fordelt på lektioner) 

 

Hvis du giver eleverne besked om, hvordan de skal læse fagteksten, så medvirker du til, at de læser 

målrettet og mere aktivt bearbejder tekstens informationer. Elevernes arbejde med lærebogens eller 

fagtekstens fremstilling af emnet er en vigtig del af deres faglige læring, men den faglige læsning 

bør være en integreret del af de øvrige faglige aktiviteter, som bidrager til deres faglige læring. 

Denne sammenhæng bliver synlig for eleverne, fordi de også i emneplanen kan se, hvilke faglige 

aktiviteter og opgaver de skal arbejde med. I figur 6 nedenfor kan du se et udsnit af en emneplan 

med disse informationer. 

Læseopgaver 

 

Når I læser ”Baggrund” hjemme, så skal I først ”se teksten an”.  

Dette giver jer et overblik over, hvad I skal læse. Mens I læser 

teksten, skal I lave ”overskrifter til tekstens afsnit”. Dette er begge 

strategier fra efterårets historieundervisning, så I kender dem. I 

har i dag fået udleveret et kompendium med alle strategierne, så I 

har en vejledning. I skal udfylde ordkendskabsrutine til begrebet 

”menneskerettigheder”.   

Hvilke aktiviteter og 
opgaver skal vi arbejde 
med? 

 
1. Hvorfor skal vi arbejde med ’Slaveri – før og nu’?  
2. Hvilke faglige nøglespørgsmål skal vi kunne besvare? 
3. Emneoversigten gennemgås 
4. Hvilke arbejdsspørgsmål vil vi arbejde med til dette afsnit? 
5. Arbejde med udvalgte ord 
6. Hvad har vi lært? (opsummering af viden) 
7. Francis Bok på YouTube   

 

   Figur 6. Udsnit af elevens emneplan: læseopgaver og aktiviteter til afsnittet ’Baggrund’. 

 

Elever med særlige behov 

Husk at overveje, om der er brug for særlige hjælpemidler/støtte til elever med læsevanskeligheder. 

Du kan notere det i din egen emneplan, så du husker at kontakte eventuelle støttepersoner i god tid 

eller få tekster lagt ind på computer/iPad til læsesvage elever. 
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6. Elev-venlige ordforklaringer til teksten 

Fagtekster er udfordrende for mange elever, fordi de ofte indeholder mange ord og begreber, som 

ikke indgår i elevernes hverdagsordforråd. Mange af disse ord og begreber er en del af den voksne 

borgers sproglige repertoire og derfor vigtige for eleverne at tilegne sig i et fremadrettet perspektiv.  

Det vil være nødvendigt, at du støtter elevernes selvstændige faglige læsning, så de efterhånden 

bliver i stand til selvstændigt at tilegne sig faglige viden. Det kan du gøre ved at minimere elevernes 

forståelsesproblemer undervejs i tekstlæsningen. Vi anbefaler ikke, at du altid læser teksten højt for 

eleverne, eller at de læser den sammen i grupper. Den enkelte elev har netop brug for selv at blive 

god til at tilegne sig viden. Derfor er det en god ide at udforme nogle elev-venlige ordforklaringer 

til udfordrende fagord og begreber, som vanskeliggør elevernes forståelse af teksten. Disse 

ordforklaringer skal eleverne have til rådighed, mens de læser teksten. Det vil ofte betyde, at du må 

lave ordforklaringerne forud. 

Måske tænker du: hvorfor skal eleverne ikke bare slå ordene op i en ordbog? Ordbogsforklaringer 

er ofte for abstrakte og generelle (og omfattende) til at støtte eleverne i at forstå et fagord i en 

konkret faglig sammenhæng. De har netop brug for en ’stepping stone’, der hjælper dem til at forstå 

ordet, som det er anvendt i teksten. Du kan også indsætte et billede af et ord eller andre typer af 

informationer i ordlisten. 

Det er tidskrævende at lave disse elev-venlige ordforklaringer, men dette arbejde kan du og dine 

kolleger fordele mellem jer, og ordforklaringer kan genbruges, så længe I bruger lærebogssystemet. 

Disse ordforklaringer er ikke kun nyttige i dit fag. De kan fint bruges i aktiviteter, der skal styrke 

elevernes ordkendskab på tværs af fagrækken (se eksemplet i figur 7). 

Det vil være en god ide at signalere til eleverne, at du lægger vægt på, at de læser og aktivt bruger 

ordforklaringerne i deres tekstlæsning. Du bør jævnligt evaluere elevernes udbytte af de elev-

venlige ordforklaringer, du udarbejder til deres selvstændige læsning af fagteksten. Du kan fx give 

eleverne en quiz med ordene, lave vendespil (fagordet på det ene kort og ordforklaringen på det 

andet), quiz og byt (fagordet på den ene side af kortet og forklaring på den anden side) eller bede 

eleverne skrive en kort tekst, hvor 5 af ordene indgår på en meningsfuld måde. 

Udfordrende fagord En forklaring som hjælper dig til at forstå teksten 

Militser 
synagoger 
karavanevejene 
 
plantagerne 
 
stræben 
  
folkeslag 
beskæftige sig med  

Militser er soldater, der arbejder for penge for magtfulde folk 
En synagoge er jødernes kirke 
Karavanevejene er den rute, handelsfolk brugte gennem ørkenen til 
havet 
En plantage er store jordområder, hvor man dyrker en bestemt 
afgrøde (fx bomuld, sukker, tobak) 
Stræben betyder, at man anstrenger sig meget for at opnå noget, fx 
man kan stræbe efter at få magt 
Folkeslag er det samme som folk, altså landenes befolkninger 
Beskæftige sig med betyder at arbejde med 

  Figur 7. Et eksempel på elev-venlige ordforklaringer. 
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7. Et grundigt arbejde med emnets centrale fagord og begreber 

Faglige fremstillinger er ’bundet op’ på nogle centrale fagord og begreber, som man må kende for 

at kunne kommunikere om emnet i tale og skrift. Eleverne skal derfor arbejde grundigere med 

betydningsindhold og funktion af disse fagligt vigtige ord. I VIS-rutinen foregår dette grundige 

ordkendskabsarbejde ved hjælp af ordkendskabsrutinen (’Rundt om ordet’) og en række grafiske 

figurer, der indeholder særlige strukturer (fx kategori/elementer, årsag/følge, ligheder/forskelle). Du 

kan læse mere om disse grafiske figurer på s. 22 og frem. 

Det er vigtigt, at eleverne bliver opmærksomme på sådanne centrale fagord og begreber i emnet. I 

VIS-rutinen sikres dette ved, at læreren noterer emnets centrale fagord og begreber i elevens 

emneplan i rubrikken Faglige nøglebegreber og opgaver. Så er eleverne varskoet om disse vigtige 

fagord i teksten, så de er opmærksomme på dem, når de læser teksten, og de kan også se, hvordan 

de kommer til at arbejde med dem (se figur 8). 

Faglige nøglebegreber 
og grafiske figurer 
 

Slave 
FN 
Erklæring  
Menneskerettigheder 
Borgerrettighedsforkæmper 

VIS-ordkendskabsrutine 
 Kategori/elementer 
 Ligheder/forskelle 
 VIS-ordkendskabsrutine 
 VIS-ordkendskabsrutine 
 

 Figur 8. Oversigt over faglige nøglebegreber i afsnittet og grafiske figurer, eleverne skal arbejde     

 med. 

 

Elevstyrede aktiviteter i VIS-rutinen 

I VIS-rutinen er der udvalgt aktiviteter, der skal motivere eleverne til faglig fordybelse og bidrage 

til, at de bliver medansvarlige for de faglige problemstillinger, de arbejder med i et emne. Det er 

aktiviteter, som elever og lærer arbejder med i fælleskab i klassen: 

 arbejdsspørgsmål til delemner/afsnit 

 udformning af delemneoversigter  

 ordkendskabsrutinen og andre grafiske oversigter 

 evalueringsaktiviteter 

 

Arbejdsspørgsmål til emnet 

I forskningen i indhold og metoder i faglig læseundervisning er elevernes motivation for at arbejde 

med fagets tekster et tilbagevendende tema. Vi kan lære eleverne færdigheder i at fokusere på, 

fastholde og bearbejde informationer, men hvis de ikke selv oplever, at disse redskaber og strategier 

er nyttige og dermed værd at bruge tid og energi på, så bliver de aldrig en del af elevens læserutine. 

Denne tankegang ligger bag Content Enhancement Routines, som er udviklet af forskere ved 

Kansus University i USA (Bulgren, Deshler & Lenz, 2007), og som er inspirationskilden til VIS-

rutinen. Et gennemgående element i lærerens undervisning ved hjælp af Content Enhancement 
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Routines er netop, at eleverne bl.a. skal være aktivt involverede i at formulere arbejdsspørgsmål, 

som styrer deres arbejde med teksterne og med emnet.  

I VIS-rutinen manifesteres denne tankegang blandt andet i, at eleverne altid skal inddrages i at lave 

arbejdsspørgsmål til afsnittet eller emnet, som de skal gå i dybden med og besvare. Disse 

arbejdsspørgsmål skal omhandle elementer i emnet/teksten, som er udfordrende, svære at forstå, 

eller som eleverne undrer sig over. Arbejdet med emnets arbejdsspørgsmål skal sikre, at eleverne 

kommer tilstrækkeligt i dybden med relevante faglige problemstillinger. Det er derfor dit ansvar at 

sikre, at eleverne får formuleret og kommer til at arbejde med arbejdsspørgsmål, som kan føre til 

øget faglig indsigt, og som kan anvendes i den løbende evaluering af elevernes læringsudbytte.   

Før du og dine elever i fællesskab skal formulere nogle arbejdsspørgsmål til delemnet (lærebogens 

afsnit), så bør du selv have noteret vigtige informationer og problemstillinger i emnet, som eleverne 

bør arbejde med. Det kommer du til at bruge, når du skal støtte eleverne i at få formuleret relevante 

arbejdsspørgsmål til emnet. Mange ivrige bud på vigtige elementer kan godt få en lærers hjerne til 

at koge over, og så er det godt at have sin egen huskeliste at støtte sig til.  

 
”I 7 klasse har eleverne læst dagens historietekst og fundet afsnittets emnesætning hjemme. 
Timen indledes derfor kort med introduktion af dagens program og sammenhængen med sidste 
times indhold. Læreren sætter eleverne i gang med at stille arbejdsspørgsmål med udgangspunkt i 
emnesætningen – de får 2 minutter!  Protest fra eleverne! Læreren holder fast – og tidspresset 
giver energi i klasserummet og en lang række spørgsmål, som let kan sorteres, kvalificeres og 
prioriteres”. 

 

  Figur 9. Eksempel på klassens arbejde med arbejdsspørgsmål til emnet. 

Vi anbefaler følgende arbejdsproces, når du og klassen skal formulere arbejdsspørgsmål: 

1. Giv eleverne lidt tid til at brainstorme hver især om emnets vigtige informationer og 

sammenhænge. Elevene kan også kigge i de understregninger, noter eller overskrifter, de har 

lavet under tekstlæsningen.  

 

2. Lad derefter eleverne byde ind med forslag til vigtige elementer/problemstillinger. Måske 

formulerer de sig allerede nu i spørgsmål – det er fint, men hvis de ikke er vant til selv at 

formulere spørgsmål til et emne, så er denne fælles brainstorm nyttig. Når du har noteret 

elevernes bud på whiteboard/tavle, så tjek lige, at disse stikord dækker de faglige 

informationer, som er vigtige i emnet. Det er dig, der har det faglige overblik, og hvis 

eleverne har overset væsentlige faglige elementer, så må du rette deres opmærksomhed på 

disse og få dem med i jeres fælles brainstorm.   

 

3. Så skal der ryddes ud i enslydende elementer eller stikord, der ikke er centrale for den 

faglige problemstilling, I arbejder med. I skal gerne ende med at formulere ca. 5 

arbejdsspørgsmål, så ikke alle stikord vil blive brugt. Her kan du bede eleverne genlæse de 

faglige nøglespørgsmål og vurdere relevansen af deres stikord. De faglige nøglespørgsmål 
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afstikker retningen for de faglige problemstillinger, som eleverne skal arbejde med i emnet. 

Når du fjerner forslag fra tavlen, så bør det netop være begrundet i elementets manglende 

betydning for den faglige problemstilling, I arbejder med.  

 

4. Giv igen eleverne tænketid til selv at formulere arbejdsspørgsmål ud fra stikordene. Fortæl 

dem, at I skal formulere ca. 5 arbejdsspørgsmål, som I skal arbejde med. Lad så mange 

elever komme til orde som muligt – skriv spørgsmålene på tavlen. 

 

5. Giv dig selv og eleverne mulighed for at læse og tænke over spørgsmålene på tavlen. Det 

kan være en god ide, at du fortæller eleverne, at der godt må være faktuelle spørgsmål (fx til 

konkrete informationer i teksten), men at formålet med at formulere disse spørgsmål er, at 

de kommer til at tænke dybere over vigtige elementer i emnet. Spørgsmålene må gerne 

omhandle ting, de har undret sig over eller ikke har forstået. Eleverne må forstå, at der ikke 

er nogen grund til at formulere spørgsmål, som man allerede kender svaret på – det lærer 

man ingenting af. 

 

6. Skriv elevernes forslag på tavlen og tjek igen, at de vigtige elementer på din egen liste er 

dækket. Spørg eleverne, hvilke spørgsmål de synes er gode og hvorfor, så I får udvalgt 5 

gode fagligt udfordrende spørgsmål, som eleverne skal arbejde med.  

Hvis eleverne har formuleret fagligt krævende spørgsmål, så kan det være en god ide, at I 

arbejder med dem i fællesskab. Hvis eleverne skal arbejde alene eller i smågrupper, så bør 

du differentiere elevernes arbejde og sørge for, at alle elever får arbejdsspørgsmål, de har 

faglige forudsætninger for at besvare. Det er helt nødvendigt, at eleverne selv har deres 

spørgsmål skrevet ned. 

 

7. Det er vigtigt, at der bliver samlet op på elevernes arbejde med spørgsmålene, og at du får 

diskuteret elevernes svar med klassen, så alle har mulighed for at lære noget af processen.  

Klassens 
arbejdsspørgsmål 

1. Hvad lavede de arabiske militser i Sudan, hvorfor dræbte de 

sudanere og tog deres børn som slaver?  

2. Hvem hjælper krigsofre til at flygte, og hvorfor laver de dette 

arbejde? 

3. Hvad forstår vi ved ’en slave’?  

Mine svar på 
arbejdsspørgs-
målene 

1. De arabiske militser var islamiske krigere, der ville erobre 

Sudan og gøre det til en islamisk stat. De betragtede andre 

troende som vantro og behandlede dem derfor som ringere 

mennesker eller måske snarere om dyr. 

2. Måske havde folk ikke våben, eller også var de bange for 

militserne? 

3. FN har en organisation, som hjælper ofre for krig til at flygte 

til bedre vilkår. Det er en humanitær organisation, dvs. de 

hjælper folk af medmenneskelige årsager. Måske også fordi det 

står i FN’s menneskerettighedserklæring, at man skal hjælpe?? 

         Figur 10. Eksempel på arbejdsspørgsmål og svar. 
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Del-emneoversigter 

I VIS-rutinen udarbejder elever og lærer i fællesskab delemneoversigter til hvert delemne for at 

samle op på det, elevene har lært. Del-emneoversigten (et begrebskort) viser emnets centrale 

elementer og relationerne mellem dem (se figur 11). Delemneoversigter indeholder således 

 Emnets centrale elementer (fx skrevet i tekstbokse) 

 Streger, der forbinder disse elementer – gerne med en pil, der viser retningen af relationen 

 Betegnelser på relationen mellem to elementer. 

Del-emneoversigter er en hjælp for lærer og elever dels til at bearbejde vigtige sammenhænge og 

processer og dels til at evaluere, om eleverne har forstået delemnets problemstilling/sammenhæng. 

     

Du og eleverne skal i fællesskab udarbejde del-emneoversigten (begrebskortet), og det er hensigten, 

at du støtter elevernes arbejdsprocesser efter behov. Som beskrevet ovenfor, så er det en krævende 

opgave at udforme oversigter (grafiske figurer) over de vigtige elementer i et emne. Eleverne har 

derfor brug for, at du hjælper dem i denne proces. Det kan du først og fremmest gøre ved, at du 

gradvist involverer dem i opgaven. Du kan starte således: 

1. Første gang, du introducerer eleverne for en del-emneoversigt, så bør du vise dem en 

færdiglavet del-emneoversigt og gennemgå formål og struktur i denne med eleverne. En del-

emneoversigt bør ikke indeholde for mange informationer og relationer, så bliver den 

uoverskueligt og dermed unyttig. Det anbefales derfor, at du udvælger max 10 elementer, der 

skal forbindes på oversigten.  

 

2. Nu kan du vise eleverne en del-emneoversigt, hvor du har undladt at udfylde et par ’kasser’. 

Bed eleverne om at se nøje på oversigten og fortælle dig, hvad der burde stå på de tomme 

Figur 11. Udfyldt del-emneoversigt. 
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pladser. Næste gang kan du udelade navnet på et par af relationerne i din emneoversigt. 

Eleverne skal kigge på oversigten og finde ud af, hvordan de to elementer hænger sammen.  

 

 

Så burde eleverne være klar til at udforme en del-emneoversigt sammen med dig. Du kan bruge 

denne fremgangsmåde:  

1) Først vælger du tekstens/emnets centrale informationer og skriver dem på post-its 

(papirlapper). Hvis du mener, at der mangler centrale elementer i tekstens behandling af 

emnet, så skriv nogle lapper med disse elementer. 

 

2) Sæt alle lapper op i relation til hinanden på white board/tavle eller på et stort hvidt ark.  

Figur 11. Delvis udfyldte del-emneoversigter. 
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3) Tegn streger (pile) der markerer retningen for sammenhængen mellem lapperne. 

 

4) Bed eleverne benævne relationen mellem emnerne, dvs. skrive et verbum/verbal forbindelse, 

der marker relationen, på hver streg (fører til, viser, bestemmer, er del af osv.).  

 

Når du udarbejder en del-emneoversigt sammen med eleverne, så bed dem forklare relationen på 

stregerne mellem elementerne, så du er sikker på, at de forstår princippet bag oversigten.  

 

 

Differentiering af elevernes arbejde med del-emneoversigterne 

Oversigterne kan laves som fælles opgave i klassen, men kan også differentieres, så svagere elever 

får en delvist udfyldt del-emneoversigt udleveret med flere informationer og relationer indført. 

Dygtige elever kan få til opgave selv at udforme en hel del-emneoversigt. 

 

 

Udvikling af elevernes faglige ord- og begrebskendskab  

 

Eleverne får støtte til deres faglige læsning gennem de elev-venlige ordforklaringer, som læreren 

har udarbejdet og som de får udleveret, før teksten læses. Men eleverne skal også arbejde grundigt 

med emnets centrale fagord og begreber. Det sker primært i arbejdet med Rundt om ordet, som er 

den gennemgående figur til elevernes ordkendskabsarbejde i VIS-rutinen (se bilag 2).  

Figur 12. Eksempel på del-emneoversigt: Slaveri i oldtiden. 
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Rundt om Ordet  

Rundt om ordet indeholder en række opgaver, som skal sikre en dybere bearbejdning af ordets/ 

begrebets betydning og funktion: 

 Fagordets kategori (overbegreb) 

 Elevens aktuelle viden om ordet (brainstorm) 

 Tekstens informationer om ordet (hvad siger teksten?) 

 Uklarheder i forståelsen af ordet (Hvad ved du stadig ikke?) 

 Eksempler på ordet 

 Eksempler på, hvad ordet ikke er 

 En definition på ordet 

 

 
 

 

Hvordan introducerer du eleverne til Rundt om ordet? 

Som nævnt indeholder Rundt om ordet mange delopgaver. Det er derfor en god ide, at du 

introducerer eleverne til figuren i flere omgange: 

1. Start med at vise eleverne en tom udgave af Rundt om ordet og gennemgå formålet med hvert 

element i figuren. 

Figur 13. Eksempel på ’Rundt om ordet: borgerretsforkæmper’. 
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2. Nu skal du vise eleverne, hvordan du arbejder med et fagord i Rundt om ordet. Vælg et fagord, 

som eleverne kender rimelig godt. Tænk højt, så eleverne får en klar fornemmelse af dine 

overvejelser over opgaverne til ordet. I denne proces er det også fint, at du spørger eleverne, om 

de havde samme forslag til besvarelsen som du. 

 

3. Nu er det på tide, at du og eleverne sammen laver en Rundt om ordet. Du bør vælge et relevant 

fagord/begreb, som I skal arbejde med. Det bør være et ord, som er vigtigt i teksten, og hvor 

tekstafsnittet indeholder ’tips’ om ordets betydning (fx eksempel på underkategorier eller 

personer). Du har ’førertrøjen’ på i denne proces: giv eleverne tid til at overveje svaret til hvert 

element og lad dem byde ind med forslag, før du drøfter gode svar med eleverne. Vær grundig 

med at forklare eleverne, hvorfor et svar er godt og hvad der er mindre godt ved de andre 

forslag.  

 

4. Nu er eleverne klædt på til selv at forsøge sig med Rundt om ordet. Det er en god ide at lade 

eleverne arbejde med opgaven i smågrupper, og det kan være nødvendigt, at du samler sprogligt 

svage elever og samarbejder med dem om opgaven. Det er vigtigt, at du samler op på elevernes 

selvstændige arbejde og giver dem feedback på arbejdet, så de til stadighed har mulighed for at 

forbedre deres produkt. 

Du kan finde et tomt eksemplar af Rundt om ordet i bilag 2. 

Differentiering af elevernes arbejde med Rundt om ordet 

Som beskrevet er Rundt om ordet en sprogligt krævende, men lærerig aktivitet. Hvis sprogligt 

usikre 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 en delvist udfyldt figur at arbejde med, hvor de kun skal indsætte en enkelt eller få 

udvalgte informationer (som de kan finde i fagteksten).  

• bruge tekstens forklaring på ordets betydning til at skrive en definition.  

 

Stærke elever kan  

• tjekke egen figur mod tekstens informationer og supplere deres udfyldning ved hjælp af 

opslag på nettet, leksika eller i ordbøger. 

 

 

VIS-rutinens øvrige grafiske figurer 

 

VIS-rutinen indeholder tillige med en række grafiske figurer, som skal understøtte elevernes 

forståelse af relevante (historie)faglige sammenhænge (se bilag 2). Det drejer sig om  

 Ligheder/forskelle 

 Kategori/elementer 

 Årsag/følge 

 Kronologi/proces. 
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Benyt samme fremgangsmåde, når du introducerer eleverne til disse figurer, som du skal bruge i din 

introduktion af Rundt om ordet. Vis eleverne figuren og forklar dem formålet med den. Tænk højt, 

mens du udfylder figuren, så eleverne kan følge med i din tankegang. Udfyld en figur sammen med 

eleverne, før du slipper dem løs på egen hånd, og husk at gennemgå opgaven med eleverne, så alle 

’fejl og mangler’ bliver udbedret. 

 

Ligheder og forskelle 

Ligheder og forskelle er velegnet til at rette elevernes opmærksomhed mod to fænomener, som har  

træk eller egenskaber til fælles, men som alligevel adskiller sig på væsentlige områder. 

Figuren indeholder følgende elementer: 

 

 Kasse til notering af de to ord, der sammenlignes 

 Kasse til at notere fælles træk/egenskaber ved de to ord, der sammenlignes 

 Kasse til de særlige karakteristika ved hvert ord, der adskiller dem. 

Differentiering af elevernes arbejde med Ligheder og forskelle 

Du kan støtte fagligt usikre elever ved, at de kan  

• få en delvist udfyldt figur at arbejde med, hvor de kun skal indsætte en enkelt eller få 

udvalgte informationer (som de kan finde i fagteksten).  

• få en delvist udfyldt figur at arbejde med, hvor de kun skal indsætte eksempler på, hvad der 

adskiller de to ord (som de kan finde i fagteksten).  

Stærke elever kan  

• tjekke egen figur mod tekstens informationer og supplere deres udfyldning ved hjælp af 

opslag på nettet, leksika eller i ordbøger. 

 

Du kan finde et tomt eksemplar af figuren i bilag 2. 
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Årsag/følge 

Årsag og følge er velegnet til at give overblik over processer. Figuren fungerer både til 

fysisk/biologisk processer (fx torden, forurening, udveksling af stoffer i kroppen) og til sociale 

processer (fx mobning, inflation) – sidstnævnte processer kaldes ofte for problem/løsning. 

Figuren indeholder følgende elementer: 

 En kasse til emnet  

 En kasse til at skrive årsager til at noget sker eller problemet og følgevirkningerne af dette. 

Figuren giver mulighed for, at eleverne kan skrive flere forskellige årsager og følger, der har 

betydning i emnet, der behandles. 

Differentiering af elevernes arbejde med Årsag/følge 

Du kan støtte fagligt usikre elever ved, at de kan  

Figur 14. Eksempel på figuren: Ligheder og forskelle. 
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• få en liste med årsager og en liste med følgevirkninger, som de skal parre. Derefter kan 

eleverne indskrive disse i figuren. 

• få en delvist udfyldt figur at arbejde med, hvor de kun skal indsætte årsager til 

følgevirkningerne i figuren eller omvendt (disse oplysninger bør stå i teksten, så eleverne 

har et holdepunkt for deres arbejde). 

 

Stærke elever kan  

• tjekke egen figur mod tekstens informationer og supplere deres udfyldning ved hjælp af 

opslag på nettet, leksika eller i ordbøger. 

 

Du kan se et eksempel på Årsag/følge nedenfor. 

 

 
 

 

 

                    Årsag/følge                                                           Bilag 5 

 

 
Emnet (problemet): slavesamfund 

 

Slaveri skaber ulighed i samfundet. Nogle mennesker bliver rige på 
andres bekostning. Slaveri holder mennesker i uvidenhed og gør nogle 

mennesker til andres ejendom. 
 
 

 

                    Årsager            Følgevirkninger 

Lande går i krig mod andre for at 
skaffe sig slaver 

Det skaber ufred og angst i de lande, 
som angribes. Lokale krigsherrer kan 
få stor magt. Religion eller overtro kan 
udbredes. 

I slavesamfund bliver landets borgere 
velhavende på bekostning af slaverne  

Slaveri sker på bekostning af andre frie 
mennesker, som fjernes fra des hjem 
og familie og udnyttes som om de var 
’maskiner’ uden selv at få del i 
udbyttet af deres arbejde. Slaver 
bestemmer ikke over dem selv og 
lever ofte under meget ringe vilkår 

Slaveri medfører mulighed for indre 
strid i landet og oprør 

Slaveri skaber ulighed i samfundet, 
fordi slaver holdes i uvidenhed, uden 
indflydelse og uden en uddannelse. De 
er derfor afhængige af deres ejer. 
Slaveri skaber forudsætninger for 
utilfredshed, had og oprør – altså 
ustabilitet i samfundet. 

Slaveri findes stadig selv om det er 
forbudt ifølge 
menneskerettighedserklæringerne 

Vi bør overvåge forholdene i alle FN’s 
medlemslande og sikre uddannelse til 
alle. 

 

Figur 15. Eksempel på figuren: Årsag/følge. 
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Kategori/elementer 

Denne figur er velegnet til et arbejde med sproglige eller faglige kategorier og deres elementer. 

Figuren er derfor velegnet som notatredskab til vigtige informationer i beskrivende tekster, som 

gennemgår hvilke dele, noget består af eller indeholder. Figuren indeholder: 

 En kasse til kategorien 

 En kasse til at beskrive fælles træk/egenskaber ved de elementer, der er en del af kategorien 

 Kasser til eksempler på elementer i kategorien. 

Du kan finde et tomt eksemplar af figuren i bilag 2. 

 
 

Differentiering af elevernes arbejde med kategori/elementer 

Du kan støtte fagligt usikre elever ved, at de 

• får en delvist udfyldt figur at arbejde med, hvor de kun skal indsætte elementer, der er nævnt 

i fagteksten. 

                                                     Kategori/elementer                                                     Bilag 6 

 

 

Kategori (fagordet): 

 Slaver 
 

 

 

 

Fælles træk ved kategoriens elementer: 
 
1. mennesker der er andres ejendom 

 
2. er købt på slaveauktion eller røvet fra deres hjem 

og lever ofte adskilt fra deres familie 
 

3. arbejder for andre uden at få del i udbyttet af deres 
arbejde eller udnyttes kropsligt af andre 

 
4. Lever ofte i uvidenhed, uden indflydelse i 

samfundet og uden ret til uddannelse 
 

 

 

 

Husslaver i Romerriget (kunne ofte have 

et erhverv og havde rimelige vilkår) 

Markslaver i Romerriget (uuddannede, 

havde ringe vilkår) 

Slaver ejet af folk i Danmark og 

andre europæiske lande fra 

Afrika, der blev sejlet til USA for 

at arbejde i plantager 

Slaver i USA’s sydstater. Efterkommere 

af afrikanske slaver. Arbejdede i 

plantager med bomulds- og 

tobaksmarker 

Trælle i vikingetiden i 

Danmark,  krigsfanger, nogle 

af høj rang kunne købes fri af 

deres familie for guld 

Krigsfanger i de store krige, fx  

Jøder eller japanske krigsfanger 

under 2. verdenskrig 

Nutidens slaver: Fattige der må sælge 

deres arbejdskraft eller krop, for at  

familien kan overleve 

 

Figur 16. Eksempel på figuren: Kategori/elementer. 
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Stærke elever kan  

• tjekke egen figur mod tekstens informationer og supplere deres udfyldning ved hjælp af 

opslag på nettet, leksika eller i ordbøger. 

 

Kronologi/ proces 

Dette er en grafisk figur, der viser begivenheder i en kronologisk rækkefølge. Figuren består af en 

tidslinje med tilknyttede tekstbokse. Elever plejer at have ret let ved at arbejde med denne figur. 

Den største udfordring er at finde de rette tidsintervaller i forhold til den begivenhed eller det 

forløb, der skal illustreres. Her vil det være nødvendigt, at du støtter dine elever. 

Figuren indeholder følgende: 

 En tidslinje  

 En række kasser (eleven noterer årstal og begivenhed i hver kasse). Du kan se et eksempel 

på figuren nedenfor. 

 

 

Evaluering af elevernes faglige arbejdsprocesser 

Stort set alle aktiviteter i VIS-rutinen egner sig til at synliggøre elevernes læring: 

 Elevernes drøftelser/besvarelser af emnets nøglespørgsmål 

 Elevernes formuleringer og besvarelser af arbejdsspørgsmål  

 Elevernes udformning af del-emneoversigterne  

 Elevernes udformning af Rundt om ordet og VIS-rutinens supplerende grafiske figurer. 

Figur 17. Eksempel på figuren: Kronologi/proces. 
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Du kan også benytte helt andre evalueringsredskaber, som fx denne målcirkel, hvor eleven selv skal 

evaluere sin læring (besvarelse af emnets nøglespørgsmål) på en skala med kategorierne: kan, kan 

næsten, kan ikke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I elevens emneplan findes tillige en rubrik til opsummering af ugens faglige viden. Her kan eleven 

skrive, hvad han eller hun har lært i ugens arbejde med emnet. 

 

 

Evaluering af emne: _____ lavet af :__________________________________ 

 

Mine nøglespørgsmål til emnet: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Hvor godt kan du besvare dine nøglespørgsmål til emnet (dine faglige mål)? Skriv 

hvert nøglespørgsmåls nummer ind i den rigtige cirkel på figuren: 

 

 
 

 

Ugens faglige viden 

Slaver er mennesker, der ikke har retten til at bestemme over deres eget 

liv. Der har altid fandtes slaver; krig og fattigdom er de to vigtigste 

årsager til slaveri. I 1700-tallet fok folk en anden holdning til slaver, 

og mange lande vedtog derfor love, der forbød slaveri. 

Figur 19. Eksempel på målcirkel. 

Figur 18. Eksempel på udfyldt rubrik: Ugens faglige viden. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=JotbhZGPE5T-FM&tbnid=LRFeLAWDFohhNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.historiefaget.dk/elevsider/evalueringsformer/kan-kan-naesten/&ei=XtuJUvKwE8O50QX6jIGAAQ&bvm=bv.56643336,d.d2k&psig=AFQjCNHQKpUtkU85nrx9b4eYdVBEgSKc4A&ust=1384852696062700
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VIS-rutinen: et læringsredskab til fagundervisningen 

 

VIS-rutinen indeholder som ovenfor beskrevet en række obligatoriske aktiviteter, som eleverne bør 

arbejde med for at få et godt udbytte af deres faglige læsning - og nogle supplerende aktiviteter, 

som læreren kan inddrage efter behov. VIS-rutinens mange aktiviteter kan måske forekomme lidt 

overvældende, men det er værd at huske på, at de gensidigt understøtter hinanden. Eleverne skal 

som nævnt have mulighed for at lære VIS-rutinens aktiviteter at kende. Når VIS-rutinen bliver en 

rutine for eleverne, så flyder den ene aktivitet over i den næste og forstærker elevernes læring i 

faget. Fx er arbejdsspørgsmål og del-emneoversigter to forskellige måder at bearbejde emnets 

centrale informationer på samtidig med, at disse aktiviteter også fungerer som en løbende 

evaluering af elevens læring. Hvis fx eleverne læser ’med en blyant i hånden’ (laver overskrifter til 

tekstens afsnit), så bliver det let for eleverne at tage afsæt i disse overskrifter, når de skal finde 

emnets centrale elementer til deres del-emneoversigt. Overskrifter til tekstens afsnit vil også lette 

elevens arbejde i ’Rundt om ordet’ eller andre grafiske figurer som ’Ligheder/forskelle’ og 

’Kategori/elementer’ – eleven skimmer overskrifterne og kan hurtigt finde det/de afsnit, som 

berører det udvalgte ord/begreb.  

 

VIS-rutinen kan således bruges til at strukturere elevenes arbejde med de faglige emner og fagets 

tekster, men det er hensigtsmæssigt at supplere VIS-rutinens aktiviteter med andre gode didaktiske 

redskaber som film, museumsbesøg, rollespil, forsøg og eksperimenter, som kan konkretisere 

emnets problemstillinger og motivere eleverne til at fordybe sig i disse. 

 

 

Vi ønsker dig held og lykke med VIS-rutinen 

 

 

Elisabeth, Trine, Louise og Mia. 
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Historieprojektet i Projekt VIS 

Historieprojektet havde til formål at udvikle og afprøve et fagdidaktisk værktøj, VIS-rutinen, til 

skolens fagundervisning. 5 af Hvidovre kommunes 9 folkeskoler deltog som projektskoler, og de 

resterende 4 skoler indgik i undersøgelsen som kontrolskoler. På hver skole deltog to historielærere 

samt to 7. klasser (17 historielærere og 18 klasser). Projektet blev planlagt i foråret 2013 og afviklet 

i foråret 2014, da ekstra forberedelsestid og mødetid skulle lægges ind i lærernes skemaer.  

Projektet omfattede følgende elementer: 

 Valg af fag til afprøvning af VIS-rutinen (faget historie) samt valg af historiebog og emne. 

 Udvælgelse af indholdselementer og design af planlægnings- og undervisningsværktøjet, 

VIS-rutinen. 

 Udvikling og gennemførelse af et uddannelsesforløb (i form af 3 workshopdage) for 

historielærere i at arbejde med det fagdidaktiske værktøj, VIS-rutinen, som skulle understøtte 

lærerens undervisning i historiefaglige emner med fokus på elevernes læsning af og arbejde 

med fagets tekster. 

 Udvikling af evalueringsredskaber til projektet. 

 Afholdelse af 3 workshopdage med projektets historielærere. 

 En praksisperiode, hvor VIS-rutinen blev afprøvet og evalueret gennem arbejdet med emnet 

’Slaveri – før og nu’. 

I Praksisperiodens 14 uger underviste historielærerne deres elever i emnet ’Slaveri – før og nu’ ved 

hjælp af VIS-rutinens faste aktiviteter. De første 8 undervisningsgange var planlagt i fællesskab på 

workshoppen; de efterfølgende 16 lektioner planlagde den enkelte lærer selv (evt. i samarbejde med 

en kollega) ved hjælp af VIS-rutinen. Dette arbejde konkretiseredes for eleverne i ’elevens 

emneplan’, der bl.a. indeholdt oplysninger om ugens tekstlæsning, faglige aktiviteter og 

ordforklaringer.  

Forskergruppen besøgte hver projektlærer og projektklasse 4-6 gange i praksisperioden, overværede 

lærerens undervisning og elevernes arbejde og havde efterfølgende møde med læreren, hvor man 

drøftede udfordringer og erfaringer med VIS-rutinen. 

Projektet blev evalueret ved hjælp af spørgeskemaer til lærere og elever om udbyttet af arbejdet 

med VIS-rutinen samt tests af elevernes faglige viden, ordkendskab og opfattelse af egen læring og 

trivsel. 

Før praksisperioden besvarede hver historielærer et spørgeskema om sin sædvanlige forberedelses- 

og undervisningspraksis i faget historie. Lærernes besvarelser indikerede, at der sædvanligvis ikke 

var særligt fokus på elevernes selvstændige læsning. Lærerne gennemgik ofte emnet for eleverne og 

lod dem ofte arbejde i grupper med en bred vifte af aktiviteter, der skulle engagere dem i 

historieundervisningen.  
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Historielærernes vurdering af VIS-rutinen viste, at det havde været udfordrende og tidskrævende at 

undervise ved hjælp af VIS-rutinen, men at lærerne syntes, det havde været umagen værd. Lærerne 

mente, at VIS-rutinens fokus på elevernes faglige læsning var nyttigt for deres faglige udbytte. De 

var generelt godt tilfredse med VIS-rutinens forskellige aktiviteter og elevernes faglige udbytte og 

anbefalede i høj grad VIS-rutinens aktiviteter til kolleger. Lærerne følte dog, at de havde travlt med 

at nå alle VIS-rutinens aktiviteter, og de savnede tid til at gå i dybden med faglige problemstillinger 

(berette om - og diskutere emnerne med eleverne). Eleverne mente – som deres lærere – at VIS-

rutinens emneplan gav dem et godt overblik over emnet, de arbejdede med, og de mente også, at de 

havde udbytte af dette arbejde, men de var mådeligt begejstrede for det målrettede og fokuserede 

arbejde med teksternes indhold, der krævede, at de havde læst disse, inden de mødte til 

undervisningen. Faglærerudsagn i refleksionslogs og til netværksmøder viste, at elevernes 

manglende respekt for deres selvstændige læsning fyldte rigtig meget i hverdagen og skabte 

frustrationer blandt lærerne.  

Praksisperioden har vist, at VIS-rutinen kan være et nyttigt værktøj i den faglige læseundervisning, 

men at det i nogle (fx små) fag formodentlig vil kræve en kulturændring af både lærere og elever at 

få sat elevernes selvstændige læsning på dagsordenen og få etableret gode læserutiner blandt 

eleverne. 
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Ordforklaringer 

Fagord/begreb Forklaring 

Emneoversigt 
 

I VIS-rutinen udarbejder faglæreren en overordnet emneoversigt. Det er 
en grafisk figur, der viser emnets delelementer og deres indbyrdes 
sammenhæng. Faglæreren bruger den overordnede emneoversigt til at 
udpege for eleverne, hvad de allerede har lært, og hvad de skal til at 
arbejde med i emnet, så de hele tiden er klar over den faglige 
sammenhæng i undervisningen. 
Emneoversigten kan være udformet som en tidslinje eller et mindmap/et 
trædiagram med emnet øverst i figuren og med linjer til hvert delemne. 
På hver linje kan sammenhængen mellem elementerne være anført (fx 
stammer fra, er årsag til, er del af). En sådan figur kaldes også et 
begrebskort i litteraturen om faglig læsning.  

Elevens emneplan 
 

En oversigt over de arbejdsopgaver, som eleverne skal lave til hvert 
delemne/afsnit. Elevens emneplan indeholder 

 Emnets faglige relevans 

 Emnets nøglespørgsmål 

 Emnets emneoversigt og delemne-oversigter 

 Læseopgaver til elevens selvstændige læsning 

 Delemnets arbejdsspørgsmål 

 Udfordrende fagord og faglige nøglebegreber 

 Opsummering af den vigtige faglige viden eleven har tilegnet sig. 

Elev-venlig forklaring 
på udvalgte fagord 
 

Fagtekster indeholder mange ord og begreber, der har en særlig 
betydning i faget (fx produkt), eller som ganske enkelt ikke er en del af 
elevernes ordforråd. Ordforklaringer i ordbøger og leksika er ofte for 
overordnede eller abstrakte til, at eleverne kan bruge dem til at forstå 
ordbetydningen i tekstens specifikke sammenhæng. Faglæreren udformer 
’elev-venlige’ forklaringer på vigtige fagord og begreber, som gør det 
muligt for eleverne at forstå ordets betydning i den faglige sammenhæng i 
teksten. Ordforklaringen behøver ikke at være helt præcis og entydig, blot 
den medvirker til, at eleverne kan forstå sammenhængen i teksten. 

Emnets 
arbejdsspørgsmål 
 

I VIS-rutinen udformer elever og lærer i fællesskab en række 
arbejdsspørgsmål til hvert delemne eller afsnit i lærebogens fremstilling. 
Arbejdsspørgsmålene skal omhandle vigtige faglige sammenhænge og 
informationer, som eleverne skal forstå. I undervisningen bruges 
arbejdsspørgsmålene til at hjælpe eleverne med at fokusere på vigtige 
faglige sammenhænge og til at evaluere deres forståelse af 
undervisningens og tekstens fremstilling af emnet. 

Emnets faglige 
nøglespørgsmål 
 

Faglæreren beslutter hvilke faglige mål eleverne skal nå gennem deres 
arbejde med emnet (fx på basis af trinmålene i Fælles Mål). Faglæreren 
udformer nogle spørgsmål, som omhandler emnets overordnede 
problemstillinger (faglige mål). Eleverne skal kunne besvare disse 
nøglespørgsmål, når de har arbejdet med emnet – nøglespørgsmålene 
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styrer således elevernes arbejde med emnet og fungerer som en 
evaluering af deres faglige læring. De faglige nøglespørgsmål 
konkretiseres løbende i de arbejdsspørgsmål, som elever og lærer 
formulerer. 

Fagmål/læringsmål 
 

Fagmål er de mål, læreren sætter for elevernes arbejde med fagets 
emner. De vil ofte svare til de læringsmål, der er beskrevet i Fælles Mål 
for faget, men kan være mere konkret formuleret. 
Læringsmål er afgrænsede og meget konkrete mål for, hvad eleverne skal 
lære om specifikke faglige emner og sammenhænge.  

Fokusområder 
 

Vigtige områder som faglæreren må forholde sig til i planlægningen af sin 
undervisning, fordi de har betydning for elevernes udbytte af 
undervisningen. I VIS-rutinen forenes lærerens overvejelser over tre 
fokusområder: 

 Læringsmålsstyret undervisning 

 Emnets faglige relevans og struktur 

 Udvikling af gode faglige læserutiner 

Formål og mål 
 

Et formål er det overordnede sigte med undervisningen i emnet; mål er 
konkrete bud på, hvad eleverne skal lære om emnet gennem 
undervisningen. 

Grafiske figurer 
 

En grafisk figur er en visuel oversigt over faglige sammenhænge. Det kan 
fx være en figur, der viser årsag/følger, kategori/elementer, kronologiske 
tidslinjer. I VIS-rutinen bruger læreren både grafiske figurer til at vise 
informationernes indbyrdes relationer (emneoversigten) og til elevernes 
arbejde med vigtige begrebers betydning og brug (fx årsag/følge-kort). 

Læseformål 
 

Elevens læseformål afstikker de faglige informationer, sammenhænge og 
begivenheder eleven skal have fokus på under læsningen af teksten. 
Fagtekster indeholder ofte mange flere informationer, end eleverne har 
brug for i arbejdet med specifikke faglige emner, og det er derfor en stor 
hjælp for eleven at få udpeget hvad det er denne skal fokusere på at 
forstå og huske i teksten. 
Faglæreren lader eleverne ’se teksten an’, før de læser, således at de har 
en fornemmelse af tekstens struktur og indhold. Dernæst kan faglæreren 
drøfte med eleverne eller selv udpege den eller de mest centrale 
informationer eller problemstillinger i afsnittet. 

’Læserute’ 
 

En ’læserute’ er en betegnelse på den rækkefølge eleven vælger at læse 
teksternes informationer i. Eleven danner sig et overblik over tekstens 
informationskilder (fx faktabokse, fotos, illustrationer, skemaer), og 
hvordan de indholdsmæssigt hænger sammen; derefter vælger eleven sin 
rute gennem disse informationer, således at disse bedst muligt 
understøtter hinanden. 

Kvalitetskriterier for 
elevernes 
besvarelser 
 

Faglæreren må beslutte, hvilke svartyper der er udtryk for en god 
forståelse af emnets problemstillinger og sammenhænge. Især er det 
vigtigt, at læreren har besluttet, hvad minimumskravet er for elevernes 
udbytte, således at han eller hun kan tilbyde elever ekstra hjælp og støtte, 
hvis de ikke opnår et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen.  
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’VIS-rutinens 
værktøjer 

 

VIS-rutinens værktøjer er de oversigter og grafiske figurer, som lærer og 
elever arbejder med i fagundervisningen (fx emneplanen, 
ordkendskabsrutinen, emneoversigten). 

’Rundt om ordet’ 
 

’Rundt om ordet’ indeholder en række aktiviteter, som eleverne skal 
arbejde med for at tilegne sig centrale fagord og begrebers betydning og 
funktion i faget. De udvalgte aktiviteter skal sikre, at eleverne får et aktivt 
ordkendskab, dvs. at de bliver i stand til at forstå ordenes betydning i en 
faglig kontekst og også selv kan bruge dem, når de kommunikerer om 
faget i tale og skrift. For at dette kan ske, må faglæreren selv bruge 
ordene i sin gennemgang og lægge op til, at eleverne også bruger ordene. 
’Rundt om ordet’ indeholder følgende: 

 Ordets kategori (fx fæstningsværk: overordnet kategori er 
forsvarsværk) 

 Hvad ved du allerede om ordets betydning (elevens 
forhåndsviden om ordet) 

 Hvad har du fået at vide om ordet i teksten (eleven skal aktivt 
søge efter informationer om ordets betydning og brug i teksten) 

 Hvad har du mere lært om ordet (eleven noterer supplerende 
oplysninger om ordet fra undervisningens andre aktiviteter) 

 Dette er et eksempel på ordet/begrebet (her skriver eleven 
konkrete eksempler på ordet)  

 Dette er ikke et eksempel på ordet/begrebet (her viser eleven, at 
denne kan afgrænse ordet fra andre lignende fænomener) 

 En definition på ordet (her skriver eleven til sidst en klar definition 
på ordet). 

VIS-rutinens 
Ligheder og forskelle 

En grafisk figur, der hjælper eleverne med at sammenstille ligheder ved 
to eller flere fænomener og forskellene mellem dem. 
Ligheder/forskelle-kortet indeholder følgende: 

 De to fænomener der sammenlignes 

 På hvilke områder ligner de hinanden? (Her skriver eleven de 
karakteristika, der gælder for begge fænomener) 

 På hvilke områder er de forskellige? (Eleven noterer forskellene 
mellem de to fænomener. Disse stilles op over for hinanden, så 
disse forskelle tydeliggøres for eleverne). 

VIS-rutinens 
Kategori/elementer 

En grafisk figur, der hjælper eleverne med at få overblik over en 
overordnet kategori og dens delelementer (fx pattedyr, verdenskrig, 
poesi) 
Kategori/elementer indeholder følgende: 

 Den kategori der undersøges (skrives i firkanten i midten) 

 Kategoriens elementer (eleven noterer et element i hver oval med 
eventuelle karakteristika).  

VIS-rutinens 
Årsag/følge 

En grafisk figur, der viser årsager til og følgerne af noget, der sker. 
Figuren indeholder følgende: 

 Fænomenet eller problemet der undersøges (skrives i den orange 
firkant) 
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 Årsager til problemet eller fænomenet (hver årsag noteres i en 
kasse) 

 Følgevirkninger af disse (ud for hver årsag noterer eleven den/de 
følgevirkninger disse har). 

VIS-rutinens 
Kronologi/proces 

 

En grafisk figur, der viser begivenheder i en kronologisk rækkefølge. 
Figuren består af en tidslinje med tilknyttede tekstbokse. 
Figuren indeholder følgende: 

 En tidslinje  

 En række kasser (eleven noterer årstal og begivenhed i hver 
kasse). 
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Lærer: 
Elev og klasse:  

Emneplan for: Slaveri før og nu – uge 8-22 

Hvorfor er dette et vigtigt emne 
i faget? 

Emnet Slaveri – før og nu er vigtigt, fordi: 
- Der altid har været og stadig er slaver. 
- Slaveri har sammenhæng med krig, fattigdom og konflikter. 
- Slaveri er en del af danmarkshistorien – også i dag. 

 

Hvilke faglige nøglespørgsmål 
skal vi arbejde med? 

Emnets faglige nøglespørgsmål: 
- Hvad er slaveri? 
- Hvilke fordele og ulemper er der ved slaveri? 
- Hvordan har man retfærdiggjort slaveri gennem tiden? 
- Hvilken rolle har Danmark spillet i forbindelse med slaveri 

gennem tiden? 
 

 

Overordnet emneoversigt til: 
 

 

 
 

 

Bilag 1 
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Uge, tekst 

 

Tekster til uge 8:  
- Historien om Francis Bok  
- Delemne: Baggrund 

 

Læseopgaver 

 

1. lektion: Læs side 86-87 + ’Se teksten an’ side 86-87 

2. lektion: Læs side 89-90 + Besvar arbejdsspørgsmålene 

Udfordrende fagord  En forklaring som hjælper dig til at forstå teksten  

Ordforklaringer til ’Baggrund’ s. 86-90 
 
Erklæring:  En erklæring er en udtalelse, der skrives ned og skrives under. Her kan man 

fx skrive, hvad man mener om en sag, og hvordan en befolkning eller en 
person bør forholde sig. Fx. Menneskerettighedserklæringen eller en 
lægeerklæring.  

 
Stræben efter:  Vil opnå eller gøre sig umage for noget. 
 
Folkeslag:  En gruppe af mennesker der fx har en fælles kultur, race, sprog eller 

bosted.  
 
Beskæftige sig med:  Fx at arbejde med en opgave. 
 
Sejrherre:   Person der fx har vundet en krig eller en kamp. 
 
Magtesløs:   At man ikke kan gøre noget, stille noget op eller ændre på noget.  
 
Laverestående:  Lavere udviklingstrin, fx et dyr. 
 
U-lande:  Udviklingsland. Det er et land, der bagud teknisk og økonomisk. Fx. nogle 

lande i Afrika.  
 
Artikel:   Afsnit i en tekst. Det kan sammenlignes med en paragraf.  
 
Karavaneveje:  En rute som handelsmændene rejste på.  
 
Den amerikanske              Udtalelse, hvor amerikanerne fortalte, at de gjorde sig fri af englænderne. 
Uafhængigheds-                 
Erklæring: 
 
Plantage:   Et område, der var ejet af en plantageejer, hvor slaverne arbejde på  

markerne med at dyrke planter. 
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Slaveauktion : Sted hvor slaver blev solgt til dem, der ville give flest penge for dem. 
 

Borgerretsforkæmper:  En person der kæmper for rettigheder til udsatte grupper i et samfund 
 

   FN: Forenede Nationer (forkortes FN) er en verdensorganisation der bl.a. har fokus 
på fred, miljø og menneskerettigheder. 

 

Faglige nøglebegreber og 
opgaver 
 

 
Menneskerettighedserklæring 
 
 

 
Ordkendskabskort 
 
 

Hvilke aktiviteter og opgaver 
skal vi arbejde med? 

 
Program for 1. lektion: 

- Brainstorm: Hvad er en slave/hvad er slaveri? Tegn en slave.  
- Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=cfD2SHlkPOE og 

efterfølgende diskussion / samtale om filmklippet. 
- Lav en billedanalyse af billede på side 89 med din sidemakker.  
- Vi formulerer vores arbejdsspørgsmål ud fra strategien ’Stil 

spørgsmål til teksten’ til delemnet i fællesskab. 
 
Program for 2. lektion: 

- Opsamling af lektien: Jeres besvarelser af arbejdsspørgs-
målene gennemgås i arbejdsgrupperne.   

- Pararbejde: Udarbejdelse af ’Rundt om ordet’: Erklæring 
(menneskerettighedserklæringen). 

- Du udfylder din delemneoversigt til delemnet ’Baggrund’.  
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=cfD2SHlkPOE
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Elevens emneplan                        Bilag 2 

Lærer: 
Elev og klasse:  

Emneplan for: ____________________, uge __________ 

Hvorfor er dette et vigtigt emne 
i faget? 

 
 
 
 

Hvilke faglige nøglespørgsmål 
skal vi arbejde med? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Overordnet emneoversigt til __________________ 
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Uge, tekst 

 
 
 

Læseopgaver 

 
 
 
 

Udfordrende fagord  En forklaring som hjælper dig til at forstå teksten  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faglige nøglebegreber og 
opgaver 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Hvilke aktiviteter og opgaver 
skal vi arbejde med? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klassens arbejdsspørgsmål 
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Delemne-oversigt 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Mine svar på 
arbejdsspørgsmålene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugens faglige viden 
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RUNDT OM ORDET                            

                                                              Overbegreb: ________________ 
 
Fagordet:  _______________________________ 
 

 

 Brainstorm om ordet  Hvad siger teksten?  Hvad ved du stadig ikke? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 Dette er et eksempel på ordet  Dette er ikke et eksempel på ordet 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

En definition på ordet: 
 

_________________________er______________________________________ 

                 
Fagordet 

________________________________________________________________ 
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                                   Ligheder og forskelle                                  Bilag 4 

 

Ord 1: ______________________ Ord 2: ___________________ 

 

 

På hvilke områder ligner de hinanden? 

 

 

 

 

 

 

 

På hvilke områder er de forskellige? 

 

Særligt for ord 1 Særligt for ord 2 
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Årsag/følge                                                           Bilag 5 

 

 
Emnet (problemet): 

 

_________________________________________________ 
 

_________________________________________________ 
 

_________________________________________________ 
 
 

 

                    Årsager            Følgevirkninger 
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                                    Kategori/elementer                          Bilag 6 

 

 

Kategori (fagordet): 

     ________________________________ 
 

 

 

 

Fælles træk ved kategoriens elementer: 
 

1. ___________________________________ 
 

2. ___________________________________ 
 

3. ___________________________________ 
 

4. ___________________________________ 
 

 
 

 

  

Element: 

Element: 

Element: 

Element: 

Element: 

Element: 
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                         Kronologi/proces                                      Bilag 7 

 

 

 

 

 

  

   

 

 


