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>> Antagelsen af, at grundig

er det samm
e som langso
læsning, er m
eget indgroe

LEDER
HVAD SYNES DELTAGERNE
OM FORENINGENS KONFERENCER?
Landsforeningens bestyrelse diskuterer jævnligt, hvordan Læsevejlederdagen og Munkebjergkonferencen
skal afholdes, og ved konferencerne i 2016 valgte vi at
spørge deltagerne selv, så vi kunne arrangere konferencerne i 2017 med inspiration fra deltagerne i 2016.
Der var knap 200 deltagere på Læsevejlederdagen
og godt 225 deltagere på Munkebjergkonferencen –
heraf deltog 125 på begge konferencer. Alle deltagere
fik udleveret et spørgeskema til hver af de to konferencer. Vi fik svar fra henholdsvis 86 deltagere på
Læsevejlederdagen og 83 på Munkebjergkonferencen.
Det er altså kun under halvdelen af de mulige svar, vi
baserer resultatet af evalueringen på, men det er jo
dog alligevel noget – og tak til alle dem, der svarede!
Helt overordnet kan vi konkludere, at der blandt
besvarelserne er stor tilfredshed med både Læsevejlederdagen og Munkebjergkonferencen som helhed,
idet henholdsvis 95 % og 94 % har svaret, at de er tilfredse. Deltagerne er endog meget tilfredse med ophold og forplejning på Munkebjerg Hotel.
Generelt er der også tilfredshed med programmets
sammensætning. Her blev deltagerne bedt om at give
point fra 1-5, hvor 5 er meget tilfreds. Af de 86 deltagere i Læsevejlederdagen, der besvarede spørgsmålene, svarede 58 % 5 (meget tilfreds), og 28 % svarede
4, mens resten (ni deltagere) har svaret 2 eller 3. De
tilsvarende tal for Munkebjergkonferencen er 40 %,
der svarede 5 (meget tilfreds), og 42 % svarede 4,
mens resten (12 deltagere) svarede 2 eller 3.
Langt de fleste deltagere er således både tilfredse
med program og sted, men der er heldigvis også
forslag til forbedringer. Problemet er bare, at de
stritter lidt i alle retninger! Nogle deltagere synes, at
der skal være flere oplæg, mens andre er glade for, at
der er lange oplæg med god tid til at komme dybt ind
i oplægsholderens emne. Nogle synes, oplæggene er
for teoretiske, og vil gerne have mere vægt på det
praksisnære. Andre er særligt glade for en stor

de fleste deltagere er således
>> Langt
både tilfredse med program og sted,
men der er heldigvis også forslag til
forbedringer. Problemet er bare, at de
stritter lidt i alle retninger!
teoretisk og forskningsmæssig tyngde i oplæggene.
Enkelte deltagere efterspørger tid til walk-and-talk
i naturen og mere videndeling. Andre vil gerne have
mulighed for at sidde ved siden af deres kolleger under festmiddagen, mens andre igen netop synes, det
er vigtigt at høre nyt fra andre skoler og institutioner
end deres egne.
Der er også forslag til ændringer, der helt entydigt
skal søges opfyldt. Det gælder fx transporten fra Vejle
Station til Munkebjerg Hotel på ankomstdagen og retur på afrejsedagen: Den skal klart forbedres! Og så har
vi fået dejligt mange gode forslag til næste års temaer!
Til sidst skal nævnes, at blandt dem, der har besvaret skemaerne, deler medlemmer og ikke-medlemmer sig ligeligt. Det er rigtig dejligt, at så mange
som 50 % ’udefra’ tilsyneladende deltager i konferencerne, men vi håber selvfølgelig, at de vil have lyst
til at blive medlemmer af foreningen, der har i alt ca.
1.100 medlemmer.
Vi er temmelig ambitiøse i Landsforeningen af
Læsepædagoger og vil gøre alt, vi kan, for at lytte til
deltagernes ønsker med det mål at arrangere endnu
bedre konferencer. Men et er sikkert: Næste års Læsevejlederdag og Munkebjergkonference bliver igen
afholdt på Munkebjerg Hotel. Så vi glæder os til at se
jer alle på Munkebjerg november 2017, hvor vi igen
vil bede jer evaluere, så vi sammen kan gøre dagene
både så fagligt og socialt berigende som muligt.
Skulle du, på baggrund af tidligere erfaringer fra
konferencerne, have forslag og ønsker til forbedringer, så hører vi også meget gerne fra dig. Send en
Bestyrelsen
mail til info@laesepaed.dk.
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Skriverprisen

SKRIVERPRISEN 2016
Skriverprisen, som uddeles hvert år i november på
BogForum af undervisningsministeren, gik i 2016 til
forfatteren Kim Fupz Aakeson og illustratoren
Rasmus Bregnhøi for tegneserieromanen Mogens og
Mahdi (Forlaget Carlsen, 2016).
Det er ikke alene første gang, at Skriverprisen tildeles både en forfatter og en illustrator. Det er også
første gang nogensinde, at prisen gives for en tegneserie. Mogens og Mahdi er en humoristisk, lun og tankevækkende fortælling om to drenges venskab, beskrevet i ti episoder, hvor tekst og illustrationer hænger helt uløseligt sammen og tilsammen skaber et helt
fantastisk morsomt univers.
Det er drengene, der er på banen. Hovedpersonerne Mogens og Mahdi er 10-12 år, ligesom bogens

primære målgruppe. Men målgruppen kan med fordel udvides til at være børn i alle aldre (samt voksne –
den er virkelig sjov!). Her er masser at grine af, spejle
sig i og krumme tæer over.
Mogens og Mahdi er seje – og så alligevel slet ikke?
Vi møder dem i gården, hvor de bor, på værelset,
hvor de gamer, i karateklubben, på fodboldbanen, i
svømmehallen, og i hver eneste episode er der masser
af store planer og gode idéer. Men det kniber lidt
med modet hos de to antihelte, når det hele virkelig
gælder … Og mon ikke mange drenge (og piger) godt
kan genkende det?
Tegneserieformen, og i særdeleshed denne udgivelse, appellerer med sin brug af humor og ironi til
ren fornøjelseslæsning. Motivation og læselyst er i fo-

Fra prisoverrækkelsen ses fra venstre: Rasmus Bregnhøi, daværende undervisningsminister Ellen Trane Nørby og Kim
Fupz Aakeson.
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kus, og Skriverprisen handler netop om at sikre, at
der er gode læseoplevelser til alle læsere. Også dem,
som ikke kaster sig over tykke og komplekse romaner
(læs kriterierne for Skriverprisen nedenfor). Tegneserien om Mogens og Mahdi viser læserne en romanform, som faktisk gør det overskueligt og underholdende at komme igennem en god bog. Og endda med
stor hjælp og støtte fra en billedside, som næsten siger mere end ordene i sig selv.
Kvalitet i børnelitteratur kan være mange ting. I
årets vinderbog møder vi et flydende og morsomt talesprog, en sprudlende og »larmende« billedside, temaer, som rammer lige ned i tiden, en børnekarakter,
som vi (voksne) kan genkende på godt og ondt, og en
virkelig stor portion humor. Fortalt fuldstændig i
børnehøjde. Valget i år adskiller sig fra de sidste års
vinderbøger, hvor tematikkerne har været tungere og
mere melankolske. Men i Mogens og Mahdi er der
også masser at tage fat i, hvis det er dét, man vil, fx i
danskfaget og arbejdet med tegneseriemediet. Og ellers kan man nøjes med at få sig et godt grin. Og det
er i dén grad motiverende for læselysten … (Forældre
og andre voksne opfordres kraftigt til at læse med!).
Om Skriverprisen
Undervisningsministeriets Skriverpris er på 25.000
kr. og uddeles hvert år til skøn- eller faglitterære forfattere, der skriver læservenligt. Prisen har til formål
at hædre en særlig bemærkelsesværdig indsats for den
læservenlige danske litteratur for børn, unge eller
voksne.
Prisen blev uddelt første gang i 1995 og er opkaldt
efter Esther Skriver, der var den første prismodtager.
Der lægges vægt på sproglig, indholdsmæssig og
grafisk tilgængelighed og kvalitet. For at komme i betragtning til prisen skal værket:
• have litterær kvalitet
• være sprogligt let tilgængeligt
• have layoutmæssig høj kvalitet
• henvende sig til læseren som ligemand.
Skriverprisudvalget mødes op til overrækkelsen flere

gange i Undervisningsministeriet for at vurdere og
diskutere de indstillede værker ud fra ovenstående
kriterier.
Læs mere om prisen på www.uvm.dk

Medlemmer af Skriverprisudvalget
Birgitte Reindel, formand,
Pædagogisk LæringsCenterForening
Juliane Øhlenschlæger Vendelboe,
Ordblinde/Dysleksiforeningen
Kaare Øster, Dansk Forfatterforening
Jeanette Sjøberg, Danmarks Lærerforening
Helle Friis Mikkelsen,
Landsforeningen af Læsepædagoger

Tidligere modtagere
1995 Esther Skriver
1996 Bent Haller
1997 Jørn Jensen
1998 Bent Faurby
1999 Hans Chr. Hansen
2000 Kirsten Mejlhede Krog
2001 Birgitte Bering og Peter Bering
2002 Søren Vagn Jacobsen
2003 Daniel Zimakoff
2004 Anna-Marie Helfer
2005 Pia Juul
2006 Gerd Rindel
2007 Tomas Lagermand Lundme
2008 Morten Dürr
2009 Lars-Henrik Olsen
2010 Jesper Nicolaj Christiansen
2011 Rebecca Bach-Lauritsen
2012 Annette Bjørg Koeller
2013 Glenn Ringtved
2014 Dorte Lilmose
2015 Mette Eike Neerlin
Helle Friis Mikkelsen
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>> AF KIM FUPZ AAKESON (TEKST)
Født i 1958 og fulgte skolen til og med HF. Ernærede sig som illustrator og comix-tegner. Uddannet på Filmskolens manuslinje, har
arbejdet med teater og skrevet manuskripter til film, bl.a. Forbrydelser, Prag, En Du Elsker og tv-serien Bankerot. Har som forfatter
rundet 100 titler, tegneseriealbummer, børnebøger, novellesamlinger og romaner. Har modtaget flere litteratur- og filmpriser.

Kim Fupz Aakeson
Eckersbergsgade 17,
2100 København Ø.
Tlf.: 2625 7610.
E-mail: mail@fupz.net

MOGENS OG MAHDI OG RASMUS OG MIG
Jeg startede med at sige nej tak. Det var Rasmus, der
ville lave tegneserie med mig, og jeg var pænt hurtigt
afklaret, for jeg havde nemlig ikke tid. Ideen fejlede
ikke noget, tegneserien skulle handle om to drenge,
tweens (tror jeg det hedder), lige der hvor barndommen er slut og ingenting er begyndt, små historier
om venskab, misundelse, længsler, konflikter,
drømme.
Rasmus og jeg har en pæn fælles historie omkring
billedbøger. Da jeg i sin tid stoppede som illustrator
og helt og holdent helligede mig teksten, var han en
af de tegnere, jeg i den grad begyndte at arbejde sammen med. En kvik optælling siger, at vi to i skrivende
stund ligger og roder med omkring 16-17 fælles værker plus det løse (antologier og den slags).
Men som sagt, jeg takkede nej.
Det simrede så alligevel lidt, og det var der to grunde
til. For det første begyndte alting for mig med tegneserier, way back i starten af firserne.
Der var kommet nye franske, flabede tegneserier
på banen, Reiser, Wolinsky, deres streger var virkelig
langt fra Rasmus Klump og kompagni, de her herrer
tegnede for voksne, og de tegnede om politik og om
sex, og de tegnede rodet og sjusket, indholdet var alt.
Det var nemt at blive begejstret for en ung mand som
mig, politisk satire var i den grad interessant, det
samme kunne jeg sige om sex, og så havde jeg en ret
rodet og sjusket streg. Honey I’m home.
Jeg tegnede og tegnede mine tegneserier, og ikke nok
med, at jeg udgav albummer, jeg fik også jobs på en
række fagblade og tjente rigtige, ægte penge på at illustrere de artikler, der trængte til at blive peppet op.
Og ødelagde ad åre min tegneglæde på det, og det i
en grad, så jeg til sidst helt stoppede med stregerne og
helligede mig teksterne, jeg blev simpelthen forfatter,
sådan sidelæns og ved hjælp af udelukkelsesmetoden.
Men tegneserien var altså mit afsæt til alt, hvad der
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fulgte. Så på den led rykkede det lidt i en gammel cirkushest med sådan et tilbud om at lave striber, nu
med tegner på.
Og for det andet var der det med drenge i den der alder. Nu har jeg ikke selv stået fadder til andet end
døtre, men jeg har da i begge mine ægteskaber stået
papfadder til drenge. Og jeg har skam selv været en
dreng engang, og lige netop drenge i den der alder
der, efter barndommen, før voksenlivet, dem har jeg
et blødt punkt for.
Man står der og aner alt det, der skal komme,
penge der skal tjenes, piger der skal dates, beslutninger man helt selv kan tage, uden at mor og far kan
blande sig, verdener der skal erobres, adult life der
skal leves for fuld skrue.
Men man får bare ikke lov, ikke endnu, man er
ganske enkelt for stor til det man må, og for lille til
det man vil. Det er da et limbo, der vil noget, og det

>> AF RASMUS BREGNHØI (ILLUSTRATION)
Født 1965. Tegner og forfatter. Har illustreret over 100 billedbøger for børn og udgivet grafiske romaner: trilogien Lilith i
underverdenen sammen med Oscar K.: Lille Miss Nobody, M
og Kvinden der ikke kunne huske! I love you Danmark sammen
med Kim Fupz Aakeson samt Nogen er under belejring. Har
modtaget flere priser, bl.a. Blixenprisen for bedste børnebog.

Rasmus Bregnhøi
Struenseegade 15 A, 3. tv.,
2200 København N.
Tlf.: 2616 4635.
E-mail: Rasmus@rasmusbregnhoi.dk
Web: rasmusbregnhoi.dk

er derfor en alder, der er tæt pakket med vilde
drømme, urealistiske forestillinger, selvhævdelse, livslede, depression, begejstring, sortsyn, massiv behovsudsættelse og jubel.
Så jeg kom uforvarende til at skrive en kort historie
om nogle, der hed Mogens og Mahdi. Et møde. Et
møde, hvor det næstvigtigste var at fremstå sej og det
vigtigste var at blive set af en anden, i øjenhøjde, set
og genkendt. Manuskriptet lignede et filmmanuskript, forslag til regi, replikker, fire sider, som jeg så
sendte til Rasmus, min mail startede sådan her: Nu
har jeg jo slet ikke tid …
Rasmus mailede pænt kvikt tilbage: Hurra. Det er
pissesjovt.
Og så fangede bordet, og så åbenbarede det sig faktisk som et virkelig sjovt og livligt projekt. Rasmus og
jeg var en slags velfungerende regnbuefamilie, fædre
med delt forældremyndighed, pænt enige om opdragelsen, og det er kommet så vidt, at vi snakker alvorligt om at gøre det igen. Når vi får tid.
Redaktion: Torben Christiansen
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>> AF MIMI SKOVGÅRD
Diplom i læsning og skrivning. Læsekonsulent i Roskilde Kommune, tidligere ansat på Strandgårdskolen,
Ishøj, som læsevejleder på fuld tid. Har bl.a. arbejdet
med implementering af sprogbaseret undervisning,
rekursiv læsning og skrivedidaktik. Oplægsholder om
sprogbaseret undervisning og skrivedidaktik.

Mimi Skovgård
Roskilde Kommune, Skole og Klub
Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde.
Tlf. direkte: 4631 5230.
Mobil: 4046 2812.
E-mail: mimis@roskilde.dk

SKRIVNING SOM LÆRINGSREDSKAB
I næsten tre år har jeg deltaget i et inspirerende samarbejde om skrivedidaktik med
Nationalt Videncenter for Læsning. I projektet så vi skrivning som et læringsredskab, der
kan højne elevernes læring og danne en tværfaglig ramme for professionelle læringsfællesskaber. Som sidegevinst havde projektet indflydelse på klasseledelse, fordi redskaber som skriverammer, tydelige skriveordrer og modellering er med til at strukturere
undervisningen og skaber rum for større fordybelse blandt eleverne. Efter projektet
stod jeg tilbage med en del erfaringer og mange gode ideer, som jeg vil dele her.

Skrivedidaktikprojektet
I 2012-14/15 deltog Ishøj Kommunes daværende 4.klasser på de fem folkeskoler i projekt »Skrivedidaktik på mellemtrinnet«. Formålet var at udvikle didaktiske principper, der kunne understøtte skrivning
som en læringsstrategi. Det skulle ske ved dels at undersøge skrivepraksisser i udvalgte fag og dels ved at
udvikle lærernes fagsprog om skrivning og skriveundervisning.
Lene Storgaard Brok, Klara Korsgaard og Mette Bak
Bjerregaard fra Nationalt Videncenter for Læsning
var konsulenter på projektet, og samarbejdet foregik
mellem de tre konsulenter og Ishøj Kommunes læseskrive-konsulent, Marianne Gjelstrup. Ud over konsulenterne deltog skolernes ledelser, en bred gruppe
af faglige vejledere samt lærerne i fagene matematik,
natur og teknologi, historie og dansk i projektet.
Konsulenterne fra Nationalt Videncenter for Læsning observerede første projektår undervisning i
dansk, matematik, natur og teknologi og historie.
Observationerne afgjorde konsulenternes valg af,
hvilke interventioner som skulle danne udgangspunkt i projektet. Interventionerne beskriver jeg nærmere i næste afsnit. I løbet af følgende skoleår blev
interventionerne afprøvet på den måde, at læreren
forberedte og udførte sin undervisning med udgangspunkt i interventionen, mens vejlederen observerede
og udfyldte et observationsskema. For hver periode
med afprøvning af en intervention samledes gruppen
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af lærere, læsevejledere samt konsulenter og videndelte observationer og erfaringer om den enkelte intervention.
Projektet tog udgangspunkt i »State of Writing«, et
spørgeskema, som gik på den enkelte lærers skriveundervisning. På den måde startede alle deltagere med
at reflektere over egen skrivepraksis, og for de fleste
var det en øjenåbner. Fx lød et af spørgsmålene: »I
hvor mange procent af undervisningen skriver dine elever?« Det gav stof til eftertanke.
En studietur til Trondheim afsluttede projektet. I
Trondheim ligger Skrivecentret, der på flere områder
fungerer som vores Nationalt Videncenter for Læsning og derfor oplagt var et besøg værd. Skrivecentret
præsenterede blandt andet »Normprosjektet«, »Mestringsvurdering« og »Fem prinsipper for skriveopplæring« – områder, som i den grad er med til at højne
læring i forbindelse med skrivning.
For at videndele skolerne imellem i Ishøj samledes
alle lærere, pædagoger og ledelser på Strandgårdskolen, Ishøj, i august 2015 for at afholde »Markedsplads«. Dagen bestod af fællesoplæg fra konsulenterne om projektets erfaringer og historik. Herefter
holdt involverede lærere og vejledere oplæg i workshops om forskellige skrivedidaktiske tiltag, de havde
arbejdet med.
Interventioner
Intervention skal forstås som et skrivedidaktisk tiltag,

>> I ordet ordre ligger blot, at vi taler om at være præcise og tydelige i de opgaver,
vi stiller eleverne.

der afprøves og evalueres. I samarbejde valgte konsulenterne med lærere og vejledere at sætte fokus på
følgende interventioner, som i de følgende afsnit beskrives og eksemplificeres hver for sig.
Skriveordre
Evaluering og feedback
• Modellering
• Refleksionsskrivning
• Teamsamarbejde – et fælles sprog om skrivning.
•
•

Skriveordre
Hvad er en skriveordre? For mange forbindes ordet
ordre med en lidt firkantet og hård tilgang, men når
vi taler skrivedidaktik, er skriveordre bestemt ikke
negativt ladet. I ordet ordre ligger blot, at vi taler om
at være præcise og tydelige i de opgaver, vi stiller eleverne.
Hvorfor skriveordrer? Mange lærere er blevet opmærksomme på, at jo mere præcist og tydeligt de leverer en skriveordre, des bedre og mere fyldestgørende bliver elevernes arbejde. Det viser sig at være
en fordel, at skriveordren nedskrives og ikke fremlægges mundtligt for eleverne. På den måde er der
mindre tvivl om skriveopgavens udførelse. Og eleverne kan altid vende tilbage til skriveordren på
skrift.
Hvad kendetegner en skriveordre?
•
•

Figur 1.

Figur 2.

Tydelig og præcis instruktion.
Skriveordren skal være skriftlig.

I fig. 1-3 er vist eksempler på tydelige skriveordrer.
Derimod er skriveordren i fig. 4 upræcis, fordi der er
for mange muligheder. Tager man hver skriveordre i
fig. 4 for sig, er de præcise, men her mangler en formulering om, at eleven skal vælge én af de tre opgaver.
Erfaringer med skriveordre viser, at den påvirker
klasseledelse i en positiv retning og giver lektionen
mere struktur. Lærerne oplever, ud over mere ro i timerne, at eleverne stiller færre spørgsmål og er nemmere at fastholde i deres opgave.

Figur 3.
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Figur 4.

Figur 5. De tre stilladserende spørgsmål kan hjælpe
eleven til gradvist at blive bedre til selv at reflektere,
strukturere og planlægge sit skriftlige arbejde.

Hvad kendetegner feedback?
Feedback
Hvad er feedback? I forbindelse med skrivedidaktik er
feedback en løbende evaluering af elevens faglige arbejde undervejs i processen – altså den respons, vi giver eleverne på deres arbejde. Den kan både være
mundtlig og skriftlig. Feedback er tænkt som en respons på udvalgte fokuspunkter, så eleven er klar
over vurderingskriterierne for opgaven. Responsen
kan gives enten individuelt eller fælles. Det kan være
en fordel at give respons på baggrund af en fælles og
synlig elevopgave, så responsen bliver eksplicit for
alle elever. Feedback skal være dialogbaseret og kan
for eksempel tage udgangspunkt i et responsark.
Hvorfor feedback? Elevernes motivation og engagement i opgaverne øges, når de oplever støtte og vejledning undervejs i deres arbejdsproces – der, hvor de
umiddelbart kan bruge den og omsætte den – ikke
bagefter. På den måde bliver feedback læringsfremmende.
Feedback skulle gerne lede frem til, at eleven lærer
selv at reflektere over sit arbejde (se fig. 5).

Synlige vurderingskriterier
Dialog
• Ros og anerkendelse
• Debat og spørgsmål
• Konkrete anvisninger til det videre arbejde.
•
•

I fig. 6 ses et eksempel på konkret anvisning fra historiefaget.

Figur 6. Eksemplet viser, hvordan en lærer, efter at have
læst elevens tekst, anvender en skriftlig feedback til at
hjælpe eleven videre i sit skriftlige arbejde.

10 LÆSEPÆDAGOGEN NR. 2/2017

>> Alle lærere er skrivelærere.

Modellering
Hvad er modellering? Modellering vil sige, at læreren
er eksplicit i sin undervisning, eksemplificerer og
tænker højt. Det kan fx være, hvilke grammatiske eller sproglige overvejelser man som skriver kan gøre
sig, når en tekst skal produceres. Ved modellering
fremstår læreren som model for, hvordan man i en
given situation kan tænke og ræsonnere, så eleverne
tydeligt kan se, hvad der forventes af dem.
Hvorfor modellering? Den eksplicitte undervisning
er med til at udvide elevernes begrebsverden og faglige viden. De får ligeledes anvist modeller for, hvordan opgaverne kan løses, hvilket giver eleverne et
godt læringsudbytte.
Hvad kendetegner modellering?
•
•

Læreren gør sine tanker eksplicitte.
Læreren viser eleverne konkrete forslag, løsninger og formuleringer.

Eksempler på modellering:
Hvordan kommer min mening bedst frem?
Skal jeg skrive sige, fremføre eller forklare …?
• Virker det kunstigt med …?
• Har jeg brugt ordet for ofte, så sproget bliver
ensformigt?
• Hvem skal læse min tekst, passer det til
modtageren?
• Hvad er det nu, fremføre betyder?
• Skal jeg beskrive yderligere og anvende flere
tillægsord?
•
•

Modelleringen kan foregå på den måde, at lærerne
• er sekretærer for eleverne
• påbegynder skrivearbejdet og lader eleverne
fortsætte
• undersøger sammen med eleverne.
Refleksionsskrivning
Hvad er refleksionsskrivning? Refleksionsskrivning er
at skabe rum til at reflektere – altså tænkeskrivning. I
refleksionsskrivning skriver eleverne for eksempel en

brainstorm, hvad de har lært, eller hvad de undrer sig
over. Her er der ikke fokus på retstavning eller andre
formelle krav.
Hvorfor refleksionsskrivning? Fordi refleksionsskrivning kan hjælpe eleverne med at tænke over og
formulere, hvad de har forstået, samt at huske, hvad
de har lært. Som sidegevinst øges aktiviteten blandt
eleverne, når der skrives.
Hvad kendetegner refleksionsskrivning?
Tanker nedskrives og formuleres.
Ingen formelle krav.
• Metakognition.
•
•

Lærernes sprog om skrivning
Hvad er et fælles sprog om skrivning? Et fælles sprog
om skrivning indebærer, at teamet i fællesskab har
udviklet en terminologi om skrivedidaktik, således at
begreber og fagtermer om skrivning forstås og anvendes på samme måde.
Hvorfor et fælles sprog om skrivning? Fordi det
fælles sprog skaber en snitflade fagene imellem, hvor
det professionelle læringsfællesskab kan spire og udvikle sig – dels faglærere imellem og dels mellem vejleder og faglærer.
Hvad kendetegner et fælles sprog om skrivedidaktik?
Brug af fagtermer
Fælles forståelse og anvendelse af fagbegreber
• Tydelige skriveformål.
•
•

Skrivecentret i Trondheim –
hvad tog jeg med hjem?
Besøget på skrivecentret i Trondheim markerede vigtigheden af at arbejde med skrivning som et læringsredskab. I Norge har skrivedidaktik været fokusområde i flere år, og der er meget at hente og læne sig op
ad. Jeg hæftede mig især ved tre områder, som jeg
fandt interessante i forbindelse med skrivedidaktik:
»Normprosjektet«, »Fem prinsipper for skriveopplæring« samt »Mestringsvurdering«.
Normprosjektet var startskuddet til flere skriftsproglige praksisser, da man herigennem opdagede,
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>> Nu skrives der ikke bare for at skrive – der skrives for at huske, for at
kommunikere og ikke mindst for at lære.

at eleverne i den grad fravalgte de faglige genrer, fordi
de ganske enkelt ikke havde redskaber til at mestre de
faglige genrer i afgangsprøverne. Det satte en stor undersøgelse blandt norsklærere og deres undervisning i
gang. Undersøgelsen viste, at lærerne savnede vurderingskriterier og retning for at rette elevernes skriftlige fremstillinger, og alt for meget af deres rettearbejde var baseret på »synsninger«.
Det resulterede i udarbejdelse af bl.a. Fem prinsipper for god skriveopplæring, som peger på, hvad der
skal være til stede for at få gode skribenter blandt eleverne – herunder frit oversat:
1. Skrive meget på fagenes præmisser
2. Bruge løbende vurdering
3. Gøre eleverne til strategiske skrivere
4. Give rammer som støtte for elevernes skrivning
5. Skabe et klasserum, der diskuterer tekst og
skrivning.
I tråd med Normprosjektet og Fem prinsipper for
skriveopplæring udarbejdedes Mestringsvurdering –
et redskab til at følge den enkelte elevs skriftsproglige
udvikling ud fra bestemte kriterier. I samarbejde med
eleven udvælges, hvilke områder der skal gøre eleven
i stand til at mestre tilstrækkeligt eller over forventning ligesom de områder, som eleven kan forbedre.
Forskning viser nemlig, at god vurderingspraksis
fører til øget læringsmotivation, mere elevmedvirken
og bedre læringsudbytte.
I fig. 7 ses et eksempel på en elevprofil, hvor M3
(mestring) er det niveau, som forventes af eleven, og
M4 og M5 er niveauer over forventet niveau, mens
M1 og M2 er under niveau.
Så hvorfor overhovedet skrive?
Det skærpede fokus på skrivedidaktik har betydet et
øget fokus på skrivning som et vigtigt læringsredskab
i alle fag. Et læringsredskab, som stiller krav til
lærerne om at være tydelige og eksplicitte – både i
formuleringen af skriveordren, deres fedback samt
deres modellering. Skrivedidaktikken har ydermere
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skabt et skriftsprogligt rum, hvor faglærere og læsevejledere i fællesskab kan få fag og sprog til at gå op i
en højere enhed. Gennem skrivedidaktikken har eleverne fået redskaber til at fastholde viden, reflektere
og kommunikere.
Projektet fandt følgende punkter vigtige for skriveundervisning og konkluderede, at de tre nedenstående skrivesituationer har større betydning end undervisning i læseforståelsesstrategier:
At lade eleverne skrive om de tekster, de læser
At undervise eleverne i skrivestrategier
• At lade eleverne skrive hyppigt og meget.
•
•

Projektet har bredt sig som ringe i vandet. Skrivning
er for mange lærere blevet en naturlig del af undervisningen i alle fag. Lærerne har udviklet eller er i
gang med at udvikle et fælles sprog om skrivning. Nu
er alle lærere skrivelærere. Der blev naturligvis også
skrevet før projektet, men nu er skriveundervisningen blevet mere bevidst, mere målrettet og mere styret.
Som sidegevinst oplever lærerne mere velfungerende klasseledelse og engagerede elever, som tager
ejerskab for deres arbejde. De har udviklet værktøjer,
der løfter elevernes faglige læring, når de skriver. Det
en kæmpe gevinst!
Nu skrives der ikke bare for at skrive – der skrives
for at huske, for at kommunikere og ikke mindst for at
lære.
Undervisningsministeriet har udvalgt »Skrivedidaktik på mellemtrinnet« til at være et projekt, der på
EMU skal forskningsformidles for praktikere. De kalder det et fyrtårnsprojekt.
Derudover er der udarbejdet korte film med de
lærere fra Ishøj, der har deltaget i projektet. Film om
»Skriveordre«, »Feedback«, »Refleksionsskrivning«
samt lærernes omtale af projektet kan ses ved at følge
dette link og vælge punktet »Film«:
http://www.videnomlaesning.dk/projekter/
skrivedidaktik-paa-mellemtrinnet/

Figur 7. På denne figur ses redskabet »Mestringsvurdering«, der omfatter de syv kriterier, som elevernes skriftlige
arbejde bliver vurderet ud fra. Elevprofilen er tænkt som en formativ evaluering, så lærer og elev sammen kan se,
hvor eleven er stærk, og hvor der er plads til forbedringer. Det er ikke nødvendigvis altid den svageste del, der skal
løftes – måske er en middelværdi nemmere at få løftet.
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Viden om læsning 15 – 2014. Tema: Lad os skrive om skrivedidaktik. http://www.videnomlaesning.dk/tidsskrift/tidsskriftnr15-lad-os-skrive-om-skrivedidaktik/
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JAMEN, JEG HAR LÆST DET HELE,
JEG KAN BARE IKKE HUSKE DET!
Som underviser på en social- og sundhedsskole står man typisk over for en elevgruppe
med mange svage læsere og skrivere, og derfor har læsevejlederne mange forskellige
opgaver og udfordringer. I artiklen beskrives, hvordan læsevejlederopgaven gribes an på
SOSU Aarhus af læsevejlederteamet på fire læsevejledere.
På SOSU Aarhus har vi ud af 800 årselever en relativt
stor elevgruppe med læse- og skrivevanskeligheder.
Heraf har mange elever ordblindevanskeligheder, og
de har derfor behov for hjælp gennem fx brug af ITrygsække for at kunne klare uddannelsernes læsekrav.
Og heldigvis er der de senere år kommet større og
større fokus på denne elevgruppe i erhvervsuddannelserne, så eleverne i dag har mulighed for at blive
kompenseret for deres læse-skrive-handicap.
Tilbage står ’de andre elever’, som ikke har egentlige ordblindevanskeligheder, da deres læse-skriveudfordringer ikke skyldes problemer med ordafkodningen, men som stadig har så lav funktionel læsekompetence, at det går ud over deres indlæring i uddannelsesforløbet. Deres problemer kan være både
manglende genrekendskab, viden om verden, viden
om sprog, ordkendskab, metabevidsthed og hukommelse for tekst. Det medfører, at skabelsen af mening
i teksterne bryder sammen (Ehri, 1995). Eleverne forstår simpelthen for lille en del af teksterne til at
kunne danne sammenhæng og forstå indholdet, og vi
hører ofte en elev sige: »Jeg har læst det hele, jeg kan
bare ikke huske, hvad der står.«
Som læsevejledere på SOSU Aarhus har vi derfor
særligt fokus på den store gruppe af elever, som har
funktionelt lav læsekompetence, men ikke er ordblinde, og arbejder ud fra en vision om, at gennem
styrket fokus på den sproglige dimension af alle fag i
selve fagundervisningen kan eleverne løfte deres faglige niveau. Så frem for at hive eleverne ud af deres
faglige undervisning og »lære dem at læse« forsøger vi
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at flytte læseaktiviteterne ind i klasserummet til gavn
for alle elever – både de stærke og mindre stærke læsere. Det gør vi ved at inspirere, motivere og engagere
vores kolleger i arbejdet med den sproglige dimension af deres fag.
Læsevejledere og SPS-funktioner for sig
På SOSU Aarhus er læsevejledningen en selvstændig
enhed ved siden af ’Studiestøtten’, som tager sig af
screening og støtte af ordblinde elever – også kaldet
specialpædagogisk støtte eller blot SPS. Denne opdeling har det klare formål, at læsevejlederopgaven ikke
skal drukne i SPS-ansøgninger, tekniske problemer
med it-udstyr, studiestøtte til enkeltelever mv. Samarbejdet mellem de to enheder er stærkt, og én læsevejleder er samtidig del af Studiestøtten, så vi sikrer,
at der ikke er noget eller nogen, der falder mellem de
to stole.
Kollegacoaching
Læsevejledernes primære målgruppe er vores tilbud
til kolleger på skolen. Vi har gennem en lang række
tiltag fokus på skolens pædagogiske og didaktiske udvikling og på at klæde faglærerne på til at arbejde
med læsning og skrivning i deres fag.
Som nyansat underviser på SOSU Aarhus er det fx
en fast del af introduktionsprogrammet, at underviseren gennemgår et kort kursusforløb med fokus på
faglig læsning og skrivning. I løbet af tre eftermiddage
bliver de nyansatte kolleger klædt på til læse- og skriveaktiviteter, der kan understøtte det skriftsproglige i

Figur 1. Underviserne på SOSU Aarhus opfordres til og støttes i at arbejde aktivt med den sproglige dimension
i undervisningen.

hans eller hendes fag, ved at blive præsenteret for metoder som fx ordkort, førlæsningsskema, arbejde med
læseformål i klassen mv.
Herudover tilbyder vi også kursusforløb for skolens teams, holder pædagogiske dage for alle medarbejdere og står til rådighed for individuel sparring om
fx udarbejdelse af læsevenlige tekster til cases, skriftlige opgavers udformning mv.
EUD-screening
En vigtig del af læsevejledernes opgave er også at foretage EUD-screeninger af eleverne på Grundforløb 1
og 2, når de påbegynder deres uddannelse. EUD-screeningen afdækker elevernes læse-, tale-, skrive- og lyttefærdigheder og giver et billede af sprogfærdigheder
på elev- og klasseniveau.
Efter screeningen får de enkelte klassers undervisere direkte tilbagemeldinger om klassens læse- og
skriveniveau og udfordringer, og vi præsenterer dem
for relevante læseaktiviteter i klassen, der kan understøtte de udfordringer, eleverne har. På den måde gør
vi elevernes funktionelle læseniveau til en udfordring,
der skal arbejdes med i klassen frem for individuel
støtte uden for undervisningen til de enkelte svage
læsere.
I dette direkte møde med en stor del af skolens undervisere i forbindelse med hvert nyt optag sikres fokus på den faglige læsning, og underviserne bliver
klædt på til, hvordan de kan fortsætte arbejdet. At de
enkelte læseaktiviteter knyttes til konkrete elevers
konkrete udfordringer, oplever vi har stor betydning
for undervisernes motivation til at sætte læseaktiviteterne i gang.

efter skoletid i faglig læsning, hvor eleverne får tips og
tricks til at gribe lektielæsningen an på en måde, så de
får større udbytte af hjemmearbejdet. De bliver også
vejledt om at læse kapitlets sammenfatning først, at
de gerne må spørger deres undervisere om, hvad læseformålet er, at forskellige notatteknikker kan forskellige ting osv.
Der er stor interesse for kurserne, og mange tilmelder sig. Dog oplever vi, at eleverne har en så presset
hverdag, at den slags tilbud ofte taber i forhold til opgaveskrivning og anden travlhed. Derudover er det
også til stadighed en udfordring for os at få de elever,
der trænger mest til det, til rent faktisk at melde sig til
kurserne. Ofte sidder vi således med de flittige og
grundige læsere og ikke dem, der helt opgiver læsningen og derfor har mest brug for kurserne.
Ledelsesopbakning
En væsentlig faktor for, at en læsevejledning kan blive
succesfuld, er, at der er ledelsesmæssig opbakning.
Både i forhold til ressourcer i form af lærertimer,
men også i form af opfølgning på nye tiltag som fx
pædagogiske dage og kurser.
SOSU-uddannelserne har i de sidste to år været
igennem et par reformer, hvilket har medført omorganiseringer og nye arbejdsgange. Ligeledes er vi på
SOSU Aarhus midt i en fusion med Social- og sundhedsskolen i Silkeborg, der yderligere rykker ved organisering og arbejdskultur. I sådanne turbulente perioder er det meget vigtigt, at læsevejledningen fortsat
er synlig og tænkes ind i skolens nye struktur til fordel for både elever og undervisere.
LITTERATUR

Elevtilbud
Selvom vores fokus først og fremmest er på arbejdet
med kolleger, har vi som læsevejledergruppe dog også
tilbud til skolens elever. Vi udbyder fx korte kurser

Ehri, Linnea C. (1995). The Emergence of Word Reading in Beginning Reading. I: Owen, Pamela & Pumfrey, Peter (1995):
Emergent and Developing Reading: Messages for Teachers
bind 1. The Falmer Press.
Redaktion: Susan Møller
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LÆSEVEJLEDER DAGEN
2017

Onsdag den 22. november
09.00 Ankomst. Kaffe, te og rundstykker
10.00 Velkomst
10.15 At huske i ord og billeder – om arbejdshukommelsens funktion i forbindelse med læring
Michael Wahl Andersen, lektor, professionshøjskolen UCC
Vi anvender vores arbejdshukommelse til at fastholde og
behandle alle mulige informationer, før vi gemmer eller
glemmer dem. En udfordret arbejdshukommelse kan
være medvirkende til, at nogle elever oplever, at de har
svært ved at lære. Ved at ændre læringsmiljøet kan vi reducere belastningen på arbejdshukommelsen og dermed
øge kvaliteten i alle elevers læring.
11.30 Netværk for læsevejledere
Landsforeningen af Læsepædagoger
12.00 Frokost. Udstilling fra forlagene er åben

13.00 Hvordan skaber vi den røde tråd i børn
og unges tekster?
Caroline Liberg, professor i uddannelsesvidenskab,
Uppsala universitet
Det kræver udvikling af forskellige sproglige resurser hos
børn og unge at skabe gode skrivekompetencer. Mit oplæg vil fokusere på, hvordan vi som lærere bedst understøtter forskellige aspekter af skrivningens funktion, hvor
der er samspil mellem form og indhold. Hvad skal der til
for at skabe en rød tråd i elevteksterne med et indhold,
som engagerer og inddrager læseren?
14.15 Kaffe/te.
Udstilling fra forlagene er åben
15.00 Læsevejlederen som sproglig brobygger
Lene Krogh Larsen, børnehaveklasseleder og læsevejleder,
Ørestad Skole
I overgangen fra børnehave til skole bør der være opmærksomhed på børns sproglige udvikling. En opmærksomhed, vi som professionelle kan drage nytte af, således
at der hurtigt i skoleforløbet kan tilrettelægges vigtige
indsatser. Oplægget fokuserer på læsevejlederen som inspirator og brobygger i indskolingsårene og præsenterer
konkrete eksempler på, hvordan bl.a. cooperative learning-øvelser kan være med til at udvikle elevernes sproglige kompetencer.
16.15 Tak for i dag

INFO
STED
Munkebjerg Hotel
Munkebjergvej 125
7100 Vejle
TILMELDING
www.laesepaed.dk
INFORMATION
Thomas Ais Christensen,
thomasais2@gmail.com
Optagelse sker efter først-til-mølleprincippet.
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KONFERENCEAFGIFTER
Læsevejlederdagen
22. november 2017: kr. 1.350,Munkebjergkonferencen
23.-24. november 2017: kr. 3.100,OVERNATNING
Enkeltværelse: kr. 1499,Dobbeltværelse: kr. 749,– priserne er pr. person pr. nat.
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MUNKEBJERG 2017

Torsdag den 23. november

Fredag den 24. november

09.00 Ankomst. Kaffe, te og rundstykker

09.00 Ordblinde elevers brug af it-støtte
Dorthe Klint Petersen, lektor, DPU
I oplægget fortælles om en undersøgelse af ordblinde
elevers brug af it-støtte. Projektet har fulgt elever på
mellemtrinnet gennem to skoleår med fokus på effekten
af at bruge it-støtte i konkrete læse- og staveopgaver. På
trods af positiv effekt af it-støtten på elevernes læse- og
stavefærdigheder vælger de ordblinde i stor udstrækning
ikke at bruge deres tildelte hjælpemidler. Oplægget sætter fokus på dette paradoks.

10.00 Velkomst
10.15 Scenariebaseret undervisning – kampen mellem ideal og virkelighed
Simon Skov Fougt, ph.d., cand.pæd., lærer
Oplægget præsenterer og diskuterer eksempler på, hvordan det 21. århundredes kompetencer kan udfoldes i alle
fag på alle klassetrin gennem scenariebaseret undervisning med afsæt i elevernes hverdag og virkelighedsnære
problemstillinger og med produktion for øje. Samtidig
kritiserer oplægget folkeskolens dominerende traditionelle undervisning med fokus på isolerede fagbegreber og
færdigheder. Budskabet er kontekstualisering.
11.45 Frokost. Udstilling fra forlagene er åben
12.45 Det fælles og det danskfaglige
Bodil Nielsen, konsulent og forfatter, ph.d.
Eleverne skal gennem skolens fag lære at undersøge deres omverden, argumentere både personligt og fagligt,
formidle oplevelser, viden og holdninger og indgå i dialog
med andre. Det er fælles for alle fag. Samtidig er det,
som eleverne skal undersøge, formidle og indgå i dialog
om, særligt for hvert af fagene. I oplægget sættes der
fokus på dette særlige for danskfaget.
14.00 Kaffe/te.
Udstilling fra forlagene er åben
14.45 Multimodale tekster – når det hele betyder
noget
Lone Nielsen, adjunkt, professionshøjskolen UCC
Det multimodale tekstbegreb er for alvor rykket ind i Forenklede Fælles Mål. Det understreger, at vi i skolen må
arbejde med tekstkompetencer i en verden med nye teknologier og medieformer. Hvad betyder det at have et
multimodalt perspektiv på tekster? Hvordan kan vi arbejde med at afkode, forstå, analysere, fortolke og producere tekster i og med flere modaliteter?
16.00 Årets Læseinitiativpris uddeles.
Udstilling fra forlagene er åben
18.30 Festmiddag med underholdning

10.00 Kaffe/te. Udstilling fra forlagene er åben
10.20 Klar til talegenkendelse?
Allan Madsen, pædagogisk IKT-vejleder, Institut for
Kommunikation og Handicap i Aarhus
Talegenkendelse har et stort og interessant potentiale
som it-redskab til elevers skriftlige arbejde, tekstproduktion og deltagelse. Men der er en række forhold, man
som underviser bør indtænke i sin undervisning, hvis talegenkendelse skal blive et brugbart it-redskab for den
enkelte elev. I oplægget fremhæves potentialerne og begrænsningerne.
11.10 Ordblindepatruljen
Læringsvejleder Sisse Boll, læsekonsulent Nicolina Binzer
og skoleleder Lance Luscombe, Smidstrup-Skærup Skole
Smidstrup-Skærup Skole påbegyndte for nogle år siden
etableringen af en ordblindepatrulje for skolens ordblinde
elever, og det har vist sig at have en gavnlig effekt. På
skolen arbejder man ud fra nogle grundlæggende principper under overskrifterne relationer, retning og redskaber.
De ordblinde elever lærer sammen og finder støtte i hinanden på tværs af alder, og superbrugere blandt de ordblinde elever støtter både lærere og elever i denne proces. Skolen har en konstant fokus på muligheder i ny teknologi, både devices og programmer.
12.00 Frokost. Udstilling fra forlagene er åben
13.00 God undervisning er dialogisk
Per Fibæk Laursen, professor, DPU
Den internationale empiriske forskning om effektiv undervisning og dansk skoletradition bliver ofte set som
modsætninger. Men de er faktisk enige om, hvad der er
det væsentlige i undervisning: dialogen. Undervisning kan
hverken forstås som vækstfremmende planteskolevirksomhed, som de progressive vil, eller som materiel produktion, som de konservative vil. Elever er hverken planter eller råmateriale, men mennesker, der har krav på dialog.
14.15 Afslutning og afrejse
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LYTTESKRIVNING
De yngste elever i skolen bliver bedre til at skrive, når de kan høre, hvad de skriver, mens
de skriver. Når eleverne lytteskriver, får de auditiv feedback på deres skriveforsøg,
samtidig med at de eksperimenterer med stavningen ud fra deres eksisterende viden
om skriftsproget.
En effektundersøgelse peger på, at det vil fremme
skriftsprogsudviklingen blandt eleverne i 0., 1. og 2.
klasse, hvis de i skriveprocessen kontinuerligt modtager auditiv feedback, som er i overensstemmelse med
skriftsprogets konventioner og lydfølgeregler. Med
andre ord, at de bliver bedre til at skrive, når de kan
høre, hvad de skriver på forskellige segmentniveauer
såsom sproglyde, bogstavkombinationer, ord og sætninger.
Fra hjælpemiddel til læremiddel
Inden for de sidste ti år er der sket en voldsom udvikling af læse- og skriveteknologiske redskaber (LST) i
form af oplæsningsprogrammer, staveprædiktionsprogrammer og tale til tekst-programmer. Teknologien er tænkt som et hjælpemiddel med det formål at
kompensere læsere med utilstrækkelige læsefærdigheder i forhold til de læsekrav, de møder i skolen, under
uddannelse eller på arbejdsmarkedet.
Laboratorieforsøg har imidlertid vist, at oplæsning
af tekster med syntetisk tale ud over den kompenserende effekt også har en positiv effekt på skoleelevers
uhjulpne læsning. Eleverne bliver bedre til ordlæsning, nonordslæsning, og deres fonologiske opmærksomhed øges (Elbro & Spelling 1996; Wise & Olson
1992; Wise, Ring & Olson 1999; Wise, Ring & Olson
2000).
Undersøgelsen Lyt, læs og lær, som er gennemført
blandt elever i 2. til 4. klasse, peger ligeledes på, at
læseteknologien ikke kun støtter de usikre læseres
funktionelle læsning, men samtidig stimulerer teknologien også læserens konventionelle læsefærdigheder
(Saabye Jensen & Engmose 2011). Det er derfor inter-
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essant at udnytte det potentiale, som syntetisk oplæsning af tekster rummer, når teknologien anvendes
bevidst og struktureret i undervisningen i skriftlig
fremstilling.
Det er svært at skrive dansk
I Norge og Sverige har flere skoler haft gode erfaringer med at lade eleverne arbejde med ’opdagende
skrivning’ eller ’at skrive sig til læsning’, som det kal-

Figur 1a og 1b. Kun 60 % af bogstaverne i en tekst
repræsenterer bogstavets standardlyd. De sorte
bogstaver i fig. 1b (nederst) repræsenterer alle
bogstavernes standardlyde. De røde bogstaver angiver
bogstavernes kontekstbetingede udtaler.

>>

Det er svært at skrive dansk.
På dansk repræsenterer bogstaverne kun i 60 % af tilfældene
deres standardlyd.

des her (Hultin 2013; Finne m.fl. 2014). Eleverne har
skrevet deres små tekster på computere med et skriveprogram, som kunne sige bogstavernes standardlyde, når eleverne trykkede på tasterne. Lignende programmer er ikke rigtig slået igennem i Dannark.
Dette kan hænge sammen med, at det danske skriftsprog er mere uregelmæssigt end svensk og norsk. På
dansk repræsenterer bogstaverne kun i 60 % af tilfældene deres standardlyd (Borgen & Lorenzen 1995).
40 % af bogstaverne repræsenteres af andre sproglyde
end standardlydene; vi kalder dem kontekstbetingede
udtaler. Oplæsning af bogstavernes standardlyd vil
kun være meningsfuld for de danske elever i seks ud
af ti tilfælde.
Der er stor forskel på, hvor ofte de forskellige bogstaver repræsenterer deres standardlyde. Bogstaverne
s og h vil altid repræsentere standardlyden, hvorimod
et bogstav som e kun repræsenterer standardlyden i
11 % af tilfældene. Der er oftest regler for, hvilke
bogstavfølger der udløser de betingede udtaler. For
bogstavet e har det betydning, om den stavelse, som
bogstavet indgår i, er trykstærk eller tryksvag, om
bogstavlyden udtales langt eller kort, eller om bogstavet optræder sammen med fx j, g eller d.
Den uregelmæssige danske ortografi har været
bragt i spil som en del af forklaringen på, at danske
børn ifølge den internationale læseundersøgelse
PIRLS har en langsommere læseudvikling i 3. klasse
end børn i de fleste andre lande (Mejding, 1994). Et
it-baseret redskab, som kan understøtte og udvikle
elevernes kendskab til betingede stavemåder, vil derfor være interessant i forhold til den begyndende
skriftsprogsundervisning i den danske grundskole.
Nogle af de allerede kendte oplæsningsprogrammer kan ud over at læse teksten i sammenhæng også
læse bogstavernes navne eller standardlyde. I samarbejde med Nationalt Videncenter for Læsning og
softwareproducenten Dictus Aps har jeg udviklet itlæremidlet LytteSkriver. LytteSkriver er et tilføjelsesprogram til et skriveprogram som fx Office 365 eller
Google Docs. LytteSkriver giver eleverne auditiv feedback, der tager højde for bogstavernes kontekstbestemte udtaler.

Figur 2. To drenge samarbejder ved hjælp af
LytteSkriver om at finde frem til den rette stavemåde.

Når eleverne lytteskriver
Når eleverne lytteskriver, kan de få oplæst bogstavernes navne eller bogstavernes standardlyde. Programmet kan endvidere lave »løbende oplæsning«. Et itlæringsmiddel, som kan oplæse sproglydene løbende,
er ikke tidligere udviklet. Ved løbende oplæsning opsamles og oplæses de enkelte fonemer og sammensætning af fonemer under skriveprocessen. Oplæsningen sker på baggrund af en talesyntese og følger i størst muligt omfang de konventionelle lydfølgeregler. I et almindeligt it-skriveprogram får eleverne alene en visuel feedback i form af det skrevne
ord. De vil kunne rette stavningen ind, så ordet ser
rigtigt ud. Ved lytteskrivning tilføjer programmet auditiv feedback på det skrevne. Eleverne får herved
mulighed for at manipulere med bogstaverne i skriveprocessen, indtil ordet lyder rigtigt. Se fig. 1a og 1b.
Når eleverne lytteskriver sammen to og to, foregår
der ofte relevante samtaler og overvejelser om fonologiske problemstillinger mellem eleverne. Hvis den
auditive feedback ikke stemmer overens med elevernes forventninger til det valgte bogstav, reflekterer de
tydeligvis over problemet. Hvis programmet fx oplæser en betinget udtale, og eleverne forventede bogstavets standardlyd, skaber dette en konflikt med deres forhåndsviden om sammenhængen mellem bogstavet og sproglyden. Eleverne oplever dette som et
problem, der skal løses. De analyserer, vurderer, anlægger strategier på baggrund af deres viden om
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>> LytteSkriver giver eleverne auditiv feedback, der tager højde for bogstavernes
udtalebetingelser.

sprog, afprøver, evaluerer og justerer i forsøget på at
finde de bogstaver, som fører til en korrekt oplæsning. Når det lykkes for eleverne at manipulere sig
frem til et korrekt udtalt ord, giver de tydeligt udtryk
for succesen.
LytteSkriver er således ikke et kompenserende staveprogram. Hensigten med programmet er at skabe
refleksion blandt eleverne om sammenhængen mellem sproglyde og bogstaver, at de gør sig erfaringer
om stavning, og at de øger deres viden om bogstavernes udtalebetingelser. LytteSkriver er altså et læringsprogram rettet mod færdigheds- og vidensmålene for
2. klasse i Fælles Mål, nemlig at eleverne har viden om
bogstavernes kontekstbetingede udtaler.
Udvikling af metoden lytteskrivning
Stine Engmose og jeg har gennem to pilotprojekter
afprøvet prototypens didaktiske muligheder i samarbejde med lærere, læsevejledere og elever på flere
grundskoler for Nationalt Videncenter for Læsning
(Saabye Jensen & Engmose 2014). Pilotprojekterne,
som har involveret omkring 350 elever fra 0. til 3. årgang, blev gennemført i skoleårene fra 2012 til 2014.
Hensigten med pilotprojekt 1 var for det første at
lade eleverne i 0. til 3. klasse i almenundervisningen
samt dyslektiske elever i 3. til 5. klasse afprøve prototypen af LytteSkriver med henblik på at udvikle og justere programmets funktionalitet og design. For det
andet var det hensigten gennem videoiagttagelser at
observere og indfange væsentlige temaer og problemstillinger ved samspillet mellem eleverne og programmet.
Pilotprojekt 2 var et didaktisk udviklingsprojekt.
Formålet var at udvikle og afprøve metoden lytteskrivning i rammen af opdagende skrivning, når eleverne samtidig fik auditiv feedback på deres skriveforsøg. På et antal dialogmøder planlagde, iværksatte,
evaluerede og justerede lærere, læsevejledere og de
tilknyttede konsulenter undervisningen på klassetrinnene 0.-1. og 2. klasse.
Bedre staveudvikling med lytteskrivning?
Efter de to pilotprojekter gennemførtes en effektun-
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Figur 3. Figuren viser forskellen mellem interventionsgruppens (I-gruppen) og kontrolgruppens (K-gruppen)
niveau ved ordlæsning og ordstavning ved undersøgelsens afslutning.

dersøgelse af metoden lytteskrivning blandt elever i 1.
klasse. Undersøgelsen viste, at elever, som i 1. klasse
har et usikkert bogstavkendskab, får styrket deres
kendskab til bogstavernes navne og standardlyde betydeligt, når de kan høre disse, mens de skriver. Viden om og beherskelsen af det alfabetiske princip
styrkedes tydeligt i undersøgelsens interventionsgruppe i forhold til kontrolgruppen. Interventionsgruppen øgede sin score i ordlæsnings- og nonordslæsningsopgaver samt ordstavnings- og nonordsstavningsopgaver i forhold til kontrolgruppen (fig. 3).
Undersøgelsen tyder endvidere på, at skrivning
med auditiv feedback har en markant positiv effekt
på elevernes viden om lydfølgeregler og ortografiske
konventioner. Elever, som havde lytteskrevet, forbedrede antallet af rigtigt stavede ord med faktor 2,3 gennem undersøgelsen. Til sammenligning øgede de elever, som ikke havde modtaget auditiv feedback, under skrivningen af frie tekster antallet af rigtigt stavede ord med faktor 1,8 (fig. 4).
Arbejdet med pilotprojekterne og effektundersøgelsen har inspireret til, at Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning har oprettet et ph.d.-projekt om projektets idé, børnestavning med computerfeedback.

>> I et almindeligt it-skriveprogram kan eleverne rette stavningen ind, så ordet ser
rigtigt ud. Med lytteskrivning får eleverne mulighed for at manipulere med
bogstaverne i skriveprocessen, indtil ordet lyder rigtigt.

Figur 4. Udviklingen i procent rigtigt stavede ord i
interventionsgruppen (I-gruppe) og kontrolgruppen
(K-gruppe).

Lytteskrivning og faser
i den skriftsproglige udvikling
Linnea Ehri har i sin faseteori beskrevet forskellige faser af elevernes skriftsproglige udvikling. Den præ-,
den delvise, den fuldt og den konsoliderende alfabetiske fase.
Pilotprojekterne har vist, at det er afgørende, at
programmet LytteSkriver er indstillet således, at den
auditive feedback, som eleven modtager, matcher den
fase, som eleven befinder sig i.
Elever i den præalfabetiske fase har kun begrænset
viden om bogstavnavne og lyde. De skriver på baggrund af fremtrædende visuelle træk ved ordene. Staveforsøgene er ikke fonologisk baserede. Elever i den
delvis alfabetiske fase kan kun i begrænset grad segmentere ord i enkeltfonemer; grafem-fonem-forholdet og det alfabetiske princip udforskes. Når elever i
disse to tidlige faser lytteskriver, modtager de alene
auditiv feedback i form af bogstavnavne eller bogstavernes standardlyde. I den præalfabetiske fase og i
den delvis alfabetiske fase anvender eleverne ikke
løbende oplæsning. Grunden til dette er, at eleverne i
langt de fleste tilfælde ville modtage en auditiv feedback, hvor ordene ikke lyder som det, de rent faktisk
ville skrive. Eleverne har ikke tilstrækkelige fonologi-

ske forudsætninger til at rette deres staveforslag, så
ordet kommer til at lyde rigtigt.
I den fuldt alfabetiske fase modtager eleverne
feedback i form af den løbende oplæsning. Iagttagelserne tyder på, at disse elever profiterer betydeligt af
den auditive feedback. Eleverne er meget optagede af
programmets muligheder. De reagerer umiddelbart
og engageret på den feedback, de modtager. Nogle
elever eftersiger de oplæste sproglyde, og der ses tydelig refleksion over deres valg af bogstaver og den auditive feedback, de modtager på deres staveforsøg.
I begyndelsen af denne fase har eleverne ikke tilstrækkelige fonologiske redskaber til at kunne manipulere sig frem til en mere korrekt stavning af fejlstavede ord på baggrund af den auditive feedback. Man
kan sige, at de får for mange »auditive røde streger«
(ord, der lyder forkert), som de ikke kan stille noget
op over for. Dette har en negativ virkning på skrivelysten. LytteSkriver har derfor en talegenkender som
indbygget funktion. Eleverne kan indtale det ord, de
har vanskeligt ved at stave. Herefter foreslår LytteSkriver et eller flere relevante ord, som eleven kan
vælge at afskrive.
På vej fra den fuldt alfabetiske fase til den konsoliderende alfabetiske fase arbejder eleverne typisk intenst og seriøst med at manipulere med bogstaverne
for at opnå en acceptabel auditiv feedback. De kommer primært med bud ud fra fonologiske strategier
og støtter sig samtidig tydeligt til den auditive feedback. I slutningen af den fuldt alfabetiske fase viser
iagttagelserne, at eleverne begynder at anvende visuelle strategier, fonologiske strategier og stavestrategier. Når de skriver med LytteSkriver, anvender de to
kriterier, før de accepterer deres staveforsøg: Ordet
skal se rigtigt ud, og ordet skal lyde rigtigt.
Det er tydeligt, at elever i den konsoliderende alfabetiske fase eksperimenterer og manipulerer målrettet med bogstavlydene ved hjælp af den løbende oplæsning. Når de anvender fonologiske strategier, kontrollerer de bevidst staveforsøget med den auditive
feedback. De har meget større viden om betingede
udtaler og mange flere ortografiske repræsentationer,
end det er tilfældet hos de alfabetiske skrivere. De har
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Figur 5. Sammenhæng mellem udviklingsfase og indstillinger af den auditive feedback i LytteSkriver. Egern og delfin
repræsenterer elever i den præ- og delvis alfabetiske fase. Giraf repræsenterer elever i den fuldt alfabetiske fase.
Panda repræsenterer elever i den konsoliderende alfabetiske fase.

således flere kvalificerede bud på stavningen. De ord,
som elever i den konsoliderende alfabetiske fase kan
stave sikkert, skrives så hurtigt, at den løbende oplæsning ikke når at blive aktiveret. De sikre stavere
distraheres således ikke af oplæsningen, når de ikke
har brug for den. Når de bliver i tvivl om stavningen,
nedsættes skrivetempoet, og den løbende oplæsning
aktiveres.
Lytteskrivning er således relevant for elever i 0., 1.
og 2. årgang i en almindelig læseudvikling samt
usikre læsere senere i skoleforløbet. Det er dog afgørende, at indstillingerne af LytteSkrivers auditive
feedback matcher fasen for de enkelte elevers skriftsproglige udvikling. For at sikre dette er der i tilknytning til LytteSkriver udviklet en LytteStaver.
LytteStaver
LytteStaver er dels et stavetræningsprogram og dels et
evaluerende program. Hensigten med den diagnosticerende del er at afdække, hvilken fase af den skrift-
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sproglige udvikling den enkelte elev befinder sig. Resultaterne af elevens besvarelser i LytteStaver er indikator for den mest hensigtsmæssige indstilling af
LytteSkrivers feedback. Resultatet angives med nogle
symboler, som eleven eller læreren kan overføre til
indstillingerne i LytteSkriver (se fig. 5).
LytteStaver er samtidig et stavetræningsprogram.
Internationale undersøgelser har vist, at i de første
skoleår er systematisk og eksplicit instruktion i sammenhængen mellem grafemer og fonemer en meget
effektiv metode, når formålet er at udvikle elevernes
afkodningsfærdigheder (Ehri m.fl. 2001). LytteStaver
tilbyder derfor en række stavetræningsopgaver. Her
anvender eleverne oplæsning af bogstavernes standardlyde og den løbende oplæsning af bogstavernes
betingede udtaler i systematiske og eksplicitte opgaver med fokus på sammenhæng mellem bogstaver og
bogstavnavne, standardlyde, kontekstbetingede udtaler, syntese, endelser og stavning af højfrekvente
småord.

>>

Hensigten med lytteskrivning er at skabe refleksion blandt eleverne
om sproglyde og bogstaver.

Flere tilgange til skriftsprogsundervisningen
i indskolingen
Der er imidlertid fare for, at systematisk eksplicit
skriftsprogsundervisning kan svække børnenes oplevelse af det kommunikative formål med læsning og
skrivning.
En norsk undersøgelse har vist, at 40 % af skolebegyndere oplever, at skriftsproget kan bruges til kommunikative formål. Efter et års traditionel læseundervisning er det kun 9 % af eleverne, der har denne forventning. Resten ser læsning som en nødvendig aktivitet for at blive bedre til at læse i skolen.
I pilotprojekterne har eleverne skrevet i rammen af
opdagende skrivning eller børnestavning. Metoden
anerkender elevens udforskende og eksperimenterende tilgang til skriftsproget. I autentiske skrivesituationer afprøver eleverne hypoteser om skriftsproget
m.h.t. genre, struktur, sammenhæng, sætningsopbygning, ordforråd og om forhold mellem bogstaver og
lyde. Eleverne skriver i en funktionel ramme for at
kommunikere, for at lære eller for at udtrykke sig.
Skrivelysten er drevet af indholdet i teksten.
Lytteskrivning er uafhængig af metode. Lytteskrivning kan derfor bidrage til at knytte forskellige tilgange til skriftsprogsundervisningen sammen, således
at styrken ved begge tilgange bevares. Med LytteSkriver kan skriveaktiviteterne tage udgangspunkt i autentiske funktionelle situationer, hvor eleverne samtidig opsamler væsentlig viden om forholdet mellem
bogstaver og sproglyde på grund af den auditive feedback. I LytteStaver kan den auditive fedback understøtte elevernes staveforsøg i systematisk og eksplicit
arbejde med bogstavernes udtalebetingelser.

LITTERATUR
Borgen, J. & Lorenzen, G. (1995). Automatic learning of Danish
word pronunciation. København: Datalogisk Institut, Københavns Universitet.
Ehri, L. m.fl. (2001). Phonemic Awareness Instruction Helps
Children Learn to Read: Evidence From the National Reading
Panel’s Meta-Analysis. Reading Research Quarterly, 36(3),
250-287.
Elbro, C., Rasmussen, I. & Spelling, B. (1996). Syntetisk tale
som hjælp for læsehandicappede. Den gule serie – Pædagogisk forskningsrapport nr. 56. København: Landsforeningen
af Læsepædagoger.
Finne, T., Roås, S.E. & Kjølholdt, A. (2014). Den første skriveog leselæring. Bruk av PC med lydstøtte. Bedre skole nr. 2.
Hultin, E. & Westman, M. (2013). Digitalization of Early Literacy
Practices. Dalarna University.
Mejding, J. (1994). Den grimme ælling og svanerne? – om danske elevers læsefærdigheder. København: Danmarks Pædagogiske Institut.
Saabye Jensen, B. & Engmose, S. Fuglsang (2011). Lyt, læs og
lær – e/læsning i skolen.
http://www.videnomlaesning.dk/projekter/lyt-laes-og-laer/
Saabye Jensen, B. & Engmose, S. (2014). OS+ Opdagende
skrivning med auditiv feedback. Pilotprojekt 1 – elevernes
samspil med OS+. Pilotprojekt 2 – et didaktisk udviklingsprojekt. http://www.videnomlaesning.dk/projekter/osplus/
Wise, B.W. & Olson, R.K. (1992). How poor readers and spellers use interactive speech in a computerized spelling program. Reading and Writing, 4(2), 145-163.
Wise, B.W., Ring, J. & Olson, R.K. (1999). Training phonological awareness with and without explicit attention to articulation. Journal of Experimental Child Psychology, 72(4), 271304.
Wise, B.W., Ring, J. & Olson, R.K. (2000). Individual differences in gains from computer-assisted remedial reading. Journal of Experimental Child Psychology, 77(3), 197-235.
Redaktion: Mette Anker

LÆSEPÆDAGOGEN NR. 2/2017

23

>> AF MERETE BLAABJERG RIEDEL
Cand.phil. i historie. Ejer af
EffectoRead 1991-2014. Medejer
og læringsansvarlig FrontRead fra
2014.

Merete Blaabjerg Riedel
FrontRead
Åbogade 15,
8200 Aarhus N.
Tlf.: 2682 1500.
E-mail: mbr@frontread.dk

DEN VOKSNE LÆSERS UDFORDRING
Børn bliver også en dag voksne, og uanset hvilken uddannelse eller job de vælger,
indebærer det meget læsning. At være en del af et moderne samfund stiller sine krav til
læsekompetencerne – facebookopslag og tweets skal også læses. I dag er det meget
almindeligt at videreuddanne sig på jobbet, så dér kommer gode læseevner og
-strategier også en til hjælp.
I mere end 25 år har jeg beskæftiget mig med voksne
læsere. Jeg underviser medarbejdere fra meget forskellige jobbeskrivelser og uddannelsesbaggrunde i
effektiv informationshåndtering. Her lærer jeg dem,
hvordan de finder væsentlige oplysninger i dagligdagens arbejdstekster uden at bruge unødvendig megen
tid på opgaven og i stedet for reservere tiden til de
dele af teksten, der kræver ekstra fordybelse.
At læse er for mig næsten det samme som at
trække vejret, men til forskel fra vejrtrækningen er vi
ikke født med at kunne læse. At læse lærer vi først senere, og når vi har lært det, er der mange voksne læsere, der er af den opfattelse, at så er det dét.
Indtil jeg startede på historiestudiet på universitetet, tænkte jeg heller ikke så meget over mine læsekompetencer. Det gik ganske godt, mængden og
sværhedsgraden af teksterne fik mig i hvert fald ikke
til at reflektere så meget over, at det at læse kunne anskues på flere måder. Men jeg blev hurtigt klogere.
På universitetet gjorde jeg det samme, som jeg altid havde gjort. Jeg satte mig ned med mit pensum og
læste mine tekster langsomt igennem fra ende til anden og gav alt samme prioritet og gyldighed. Det var
ikke en hensigtsmæssig læseadfærd. Jeg mistede overblikket og så ikke altid, hvor de væsentlige budskaber
i teksten lå. Pludselig havde jeg »læst« flere sider – og
selvom øjnene havde bevæget sig ned over siden, var
indholdet ikke kommet ind i bevidstheden.
En anden dårlig vane var, at jeg troede, at jeg
kunne dele pensum op i så og så mange sider, og så
kunne jeg dele dem i de timer, jeg havde til rådighed
at læse i. Jeg fandt ud af, at dét at læse en stiv klokke-
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time ikke gav mening. Der var stor forskel på, hvordan motivationen var, og stor forskel på sværhedsgraden. Jeg lærte, at ca. 40 minutter var en god
læsesekvens efterfulgt af en lille pause og derefter en
kort repetition af det, jeg læste lige før pausen.
Det, jeg oplevede i min studietid, er de samme
ting, jeg hører gang på gang fra de voksne deltagere,
som jeg senere har undervist i effektiv læsning. Jeg
gennemgår dem i de følgende afsnit.
En afmagt over for mængden af læsestof og den tid,
der er til rådighed
I dag vælter det ind med tekster, vi skal forholde os
til. Med den digitale revolution er der snart ingen
grænser for informationsforureningen, tænk bare på
alle de cc-mails, vi modtager, selv om det ofte er helt
unødvendigt.
For langsom læsning giver dårlig koncentration
Det er en misforståelse, at langsom læsning giver en
højere forståelse af tekstens indhold. Vi går med en
angst for at gå glip af noget. Det ligger dybt i de fleste
af os. Samtidig tror vi, at vi skal kunne referere en
ukendt tekst 100 % efter at have læst den bare én
gang.
Det er alt sammen med til at gøre, at vi helt automatisk sætter hastigheden ned, fordi vi går med en
forestilling om, at vi får en større forståelse af indholdet ved at læse færre ord ad gangen og ved at læse en
tekst ord for ord. Problemet er bare, at langsom læsning får hjernen til at kede sig og får koncentrationen
til at forsvinde.

>> Læsningens historie er lige så gammel som skriftens historie. Men opfattelsen
af, hvilken læsemetode der giver den bedste indholdsforståelse, har ikke altid
været den samme.

Dårlig hukommelse for det, man lige har læst
Tror vi, at vi kan referere den ukendte tekst 100 % efter én gennemlæsning, giver det også en urealistisk
forventning til os som læsere. Kan vi forholde os kritisk analytisk til teksten på 60-80 % forståelse/indsigt,
er det en høj indholdsforståelse efter første læsning,
og det bruger vi så til at udvælge de dele af teksten,
der kræver en mere uddybende læsning.
Tankeflugt
»Jeg kan altså ikke koncentrere mig, jeg tænker hele
tiden på andre ting,« er et udsagn, jeg ofte møder.
Der er også en anden side af medaljen ved at læse
langsomt. Hjernen får simpelthen ikke informationer
nok, og så går den på udflugt, og vi hopper derfor
hele tiden tilbage i teksten, fordi vi har glemt, hvad vi
lige har læst.
Effektiv læsning
Efter mit studium faldt jeg over en tysk artikel om effektiv læsning og et par bøger af Tony Buzan: Use
your Head og The Speed Reading Book.
Det var en øjenåbner. Alt det, jeg havde kæmpet
med som læser i mit studium, blev beskrevet her. Jeg
var åbenbart ikke den eneste, der oplevede, at den
faglige læsning til tider kunne føles uoverkommelig.
I artiklerne stod der, at vi kan optræne vores øjne
til hurtigere at fiksere på teksten på linjen og stadigvæk forstå, hvad der står, og at vi også kan træne
øjnene til at læse flere ord ad gangen. Men hvordan
gør man så lige det?
Jeg var så heldig efter en del søgen at falde over et
schweizisk system: Brain Train. Det var en simpel
analog træning, der foregik på en lille maskine. Her
kunne man bl.a. træne fikseringer og øge spændvidden i øjnene, hvilket medfører, at vi bliver bedre til at
læse i meningshelheder. Derudover var der masser af
træning af skiftevis skimning og læsning af tekster.
Alt sammen med det formål at blive tryg ved at sætte
læsehastigheden i vejret.
Jeg havde i starten en del skepsis over for, at det at
læse hurtigt skulle være bedre end det at læse lang-

somt. Tænk, hvis jeg ikke fik det hele med – det opfattede jeg som sjusket læsning.
Jeg blev klogere. Jeg fandt ud af, at min koncentration blev bedre, der var ikke tid til at tænke på så meget andet end indholdet i teksten. Jeg fandt også ud
af, at skimning af teksten, inden jeg nærlæste den, gav
rigtig meget. Min underbevidsthed fangede mere, end
jeg troede muligt.
Desuden fandt jeg ud af, at jeg ikke behøvede at
læse med en indre stemme, hvor jeg sagde ordene
tavst for mig selv. Det gik fint at nøjes med at »sige«
enkelte ord og »se« resten og alligevel få indholdet
med.
Det schweiziske system viste sin bæredygtighed, og
i begyndelsen af 1990’erne startede jeg med at undervise i hurtiglæsning og informationshåndtering –
først for studerende og sidenhen også medarbejdere i
forskellige private og offentlige virksomheder.
Den skepsis, jeg selv havde i begyndelsen, mødte
og møder jeg stadig ofte. Antagelsen af, at grundig
læsning er det samme som langsom læsning, er meget
indgroet hos mange voksne læsere. Hvis man ikke
kan huske alt det, man lige har læst, så har man ikke
læst det godt nok. Men som sagt kan de færreste
mennesker huske alt, hvad de lige har læst, i detaljer.
Hvis vi forventer, at vi kan det, har vi et problem i
forhold til den læsemængde, vi møder i vores dagligdag i et moderne digitalt samfund.
Da jeg læste på universitetet, gik jeg på Statsbiblioteket og kiggede i kartoteket for at finde relevante titler til mit studium. Her kunne jeg måske få 10-15
bøger udleveret ad gangen, som jeg skulle forholde
mig til, og det kunne være overvældende nok. Men
når vi i dag søger efter emner på nettet, finder vi så
mange titler og muligheder, at man let mister pusten.
For nylig hjalp jeg en studerende med en opgave
om Luther, og selv om vi syntes, vi havde indsnævret
søgefeltet, var antallet af titler om Luther overvældende. Hvis vi skulle have læst efter den metode, jeg
anvendte på mit studium, ville vi, hvis vi var heldige,
have været færdige 20 år senere!
Her kommer en effektiv skimmeteknik os til gode.
Med den kan man hurtigt danne sig et overblik over
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>> Tror vi, at vi kan referere den
ukendte tekst 100 % efter én
gennemlæsning, giver det også en
urealistisk forventning til os som
læsere.

relevansen af de foreslåede bøger og artikler. De tekster, vi derefter udvalgte, læste vi, så vi havde 60-80 %
forforståelse af indholdet, hvilket jo er tilstrækkeligt,
når man læser en tekst for første gang. Derefter
kunne vi koncentrere os om, hvad der skulle dybdelæses, analyseres og bringes ind i opgaven.
For nogle lyder det måske banalt, men min erfaring er, at mange voksne læsere undlader at få sig en
forforståelse, inden de går i gang med læsningen, og
læser fra ende til anden og dermed drukner i teksten.
Jeg møder også en del, der efter flere år i et job bliver udfordret af en videreuddannelse. De er ikke vant
til faglig læsning, og måske skal de nu sætte sig ind i
nye stofområder. For dem er det nyt at få at vide, at
det godt kan give god mening at læse kapitel fem før
kapitel et. Det kan være, der står noget der, som kan
give nogle oplysninger, der letter forståelsen af resten
af fagbogen, at det er en god ide at læse et stikordsregister og måske slå nogle ord op, der virker fremmede
for en.
Mange fagbøger har i dag også spørgsmål knyttet
til teksten, og det er en god ide, at man læser dem før
læsning af selve teksten. En medicinstuderende
spurgte mig engang, om det ikke var snyd, da hun jo
ikke kendte spørgsmålene til eksamen. Men efter nogen modstand og efter at have prøvet det af erkendte
hun, at det hjalp hende til at blive mere fokuseret på,
hvad hun skulle være opmærksom på i teksten, og i
det hele taget også at blive bedre til selv at stille
spørgsmål til studielæsningen.

>> Antagelsen af, at grundig læsning
er det samme som langsom
læsning, er meget indgroet hos
mange voksne læsere.

At skabe en forventning og viden om den faglige
tekst, som man skal i gang med, er en vital del af den
faglige læsning, og det forbavser mig, hvor få voksne
læsere der er klar over det. Det er derfor noget af det,
jeg gør meget ud af at gøre opmærksom på.
En ny måde at læse på?
Læsningens historie er lige så gammel som skriftens
historie. Men opfattelsen af, hvilken læsemetode der
giver den bedste indholdsforståelse, har ikke altid
været den samme.
Måden at læse på ved det skrevne ords begyndelse
var højtlæsning. Alexander den Store, der levede i det
fjerde århundrede f.v.t., fik et brev fra sin mor. Til
stor forundring for sine soldater læste han det
»tavst«. Hvordan kunne han forstå det, når han ikke
sagde ordene højt? Helt op i middelalderen var det almindeligt i klostrene at læse teksterne højt. I dag er
det – ud over at det ville give et vældigt spektakel –
totalt umuligt med de enorme tekstmængder, vi møder i vores dagligdag. Om nogle generationer læser og
afkoder vi måske på en helt anden måde, som vi slet
ikke kan forestille os i dag.
Når vi skal lære at læse, er det en god ide at sætte
lyd og ord sammen. Men skal vi læse hurtigere for at
nå mere, må vi som voksne slukke lidt for lyden og
overgive os til en mere visuel læsning og også sætte
større lid til vores underbevidsthed, der arbejder
med, når vi læser, og hjælper os med forståelsen.
Redaktion: Pernille Schwartz

HUSKat …
… det er NU og frem til den 1. juni, at du kan indstille en kollega eller et initiativ
til ÅRETS LÆSEINITIATIVPRIS 2017.
Hjælp os med at sprede de gode initiativer, og læs hvordan på
Læsepædagogernes Landsforenings hjemmeside: læsepæd.dk/initiativ
Måske bliver det dit/jeres læseinitiativ, som vinder prisen på de 15.000 kr.
Fem nominerede blandt de indstillede projekter eller personer får en gavecheck på 1.000 kr. til indkøb af materialer fra
Gyldendal. Årets Læseinitiativpris uddeles i samarbejde med Gyldendal Uddannelse på Munkebjergkonferencen
i november.
Landsforeningen af Læsepædagoger
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>> UNDERVISNINGSMATERIALER

ANMELDELSER

>>
Fingernemt – Lær at tappe
med Finn Fingernem
Hæfte 4 og 5
E-bog Finn og Fabiola
AF HELGA CONRADSEN,
MIKAEL HØJBJERG OG THOMAS MOSE

Yderligere to hæfter i serien om
Finn Fingernem, som er et velegnet
materiale til systematisk fonologisk arbejde, der som de forrige
hæfter bygger på den multisensoriske tilgang om at koble kroppen/
motoriske øvelser med hukommelsestræning. Herrtil kommer en
e-bog, og en app er på vej.
Seriens første tre hæfter blev anmeldt i Læsepædagogen nr. 6, 2015.
De to nye hæfter omhandler
henholdsvis ord med konsonantklynger og 13 udvalgte ord fra listen over de 120 højfrekvente ord.
Hæfte 5 knytter sig til en e-bog,
Finn og Fabiola, som er en letlæsningsbog med lydnære ord og

de 13 såkaldte spionord fra hæfte 5.
Hæfterne bygger videre på tappeteknikken – eleverne lærer at lydere og huske med fingrene. På
forlagets hjemmeside ligger instruktionsvideoer, beskrivelser af
hvert hæfte og gratis materiale, der
kan downloades, bl.a. opgaver,
tjeksider, læringsmål og info til
lærere og forældre.
Der er ingen tvivl om, at tappemetoden understøtter arbejdshukommelsen og gør det nemmere
for elever med dyslektiske udfordringer at fastholde koblingen
mellem bogstav og lyd. Øvehæfterne har gode træningsopgaver, der
repeterer og træner strategier og
deleregler fra de foregående hæfter
og kan løses via iPad eller PC.
E-bogen er jeg ikke så begejstret
for. Når målgruppen er dyslektiske
elever, synes jeg, den stiller store
krav til læserens evne til at danne
inferens. Illustrationerne er ikke
helt dækkende for tekstens indhold, og selvom den oplæses via
PC/CD-ord og IntoWords, kræves
der viden om verden. Historien er
banal og fortæller om Finns nye
nabo Fabiola, der kommer fra Syrien, men har fået asyl og skal bo i
Danmark og gå i 1. klasse ligesom
Finn.
ANMELDT AF/GITTE DURINCK
Helga Conradsen, Mikael Højbjerg og
Thomas Mose: Hæfte 1 Bogstavpræsentation. Hæfte 2 Bogstavrepetition.
Hæfte 3 Flere tappeøvelser. Hæfte 4
Tappeøvelser med svære ord. Hæfte 5
Læse- og skriveøvelser. Hæfte til lærer
og elev, vejledning og it-del, 1 stk. kr.

Der er flere anmeldelser af
faglitteratur, undervisningsmaterialer og frilæsningsbøger
på foreningens hjemmeside:
www.laesepaed.dk

28,-. 5 hæfter af samme slags kr. 98,-.
E-bog, Finn og Fabiola. Letlæsningsbog
med lydnære ord og 13 af de 120 ord
(spionord fra hæfte 5), 1 stk. kr. 22,-.
Priserne er ekskl. moms. Specialpædagogisk forlag, 2016.

>>
LÆS GENRER MED CL –
ROMANER
AF TRINE MAY

Der er kommet endnu et skud på
Læs genrer med CL-stammen. Denne gang til romanlæsning. For
mange lærere måske en velkommen ny tilgang til behandling af romanarbejde på mellemtrinnet.
Bogen er inddelt i tre dele:
Første del er intro til genren roman og arbejdsformen i bogen.
Anden del, Stik os en roman!, er
hoveddelen af bogen, som indeholder (uddrag af) tre romaner
med opgaver undervejs.
Tredje del er evalueringsdelen
og inspiration til videre romanarbejde.
Derudover er der et website med
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arbejdsark, som skal bruges i forbindelse med aktiviteterne.
CL-delen som arbejdsform er
baseret på grupper af 6 medlemmer. Nogle aktiviteter skal løses af
hele gruppen, nogle af tre, to eller
alene.
Teksten henvender sig til eleverne, men fungerer også som lærervejledning. Meget Trine May-tro
er der bokse i forskellige farver og
små ikoniske illustrationer til at
symbolisere fx arbejdsform (som
man også ser det i Fandango-systemet). De hvide bokse er fagbokse
om litteratur. Det faglige niveau er
højt på den gode måde. Måske lidt
højt til 4. klasse visse steder, men
som lærer kan man jo justere kravet om kendskab vs. mestring alt
efter niveau. Mange faglige begreber er i spil. Det er en god ide at
holde overblik ved fx at have dem
synlige i klassen – få evt. eleverne til
at lave opslagene.
Jeg er begejstret for den måde,
Trine May i disse bøger altid skaber
et godt grundlag i form af en grundig forhåndsviden om genren, opbygning og arbejdsform. Og ligeledes for den måde, eleven kan føle
sig taget ved hånden men samtidig
skubbes ud i selvstændig stillingtagen og indsats. Bogen har en ånd
af »ja, du skal op på tæerne, men vi
tror på, at du kan det her«.
Lærerens vigtigste opgave er at
skabe logistikken: lave hold, tidsplaner, samle ender og viden – og
klassen til klassesamtaler, evt. printe arbejdsark, så de ligger klar, give
tid til fremførelser osv. Derudover
have min. ét eksemplar af hver roman, som bogen præsenterer, og
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evt. skaffe plakaten med romanens
komposition i form af et hus, som
bliver brugt i bogen her.
Jeg får altid, når jeg får disse CLudgivelser i hånden, lyst til at rydde
årsplanen og gå i gang. Denne gang
falder det i god tråd med det planlagte: Romaner har vi jo altid på
programmet.
ANMELDT AF/BITTEN LONGHOLM
Trine May: Læs genrer med CL –
romaner. 136 sider. Kr. 179,- ekskl.
moms. Gyldendal, 2016.

>>
STAVESPIL
AF BENT CHRISTIANSEN, ANNETTE
LAPP CHRISTOFFERSEN, CARSTEN
HALLEBY, KAREN KJÆR, LENE
NORRBOM OG LENE RASMUSSEN

»STAVESPIL: Trekort med
spørgsmål om stavning. Opgaver i
6 kategorier på 3 niveauer efter
principperne om trinvis staveudvikling«, står der på boksen. Indeni
er der tre slags kort til spillet samt
spilleregler, lærervejledning, point- og evalueringsskema.
I præsentationsmaterialet nævnes en bog med teorien bag: Hvordan lærer mine elever at stave? Det
bør nævnes, at jeg har afprøvet og
anmelder stavespillet uden at have
læst denne bog.
»STAVESPIL er primært tænkt
som et tilbud til 4-6 elever, der
modtager holdundervisning«, siger materialet og tilføjer, at en hel
klasse kan spille det, hvis man har
flere spil til rådighed. Jeg vil dog
mene, at hvis der skal være en observerende og lærende effekt ved

spillet, bør det varetages og styres
af en underviser.
Elever på alle stavetrin kan spille
det, også med hinanden, da læreren på forhånd har tildelt eleverne
et stavetrin(skort), som man får sine opgaver ud fra.
Der arbejdes med 5 stavetrin på
3 niveauer (fx niveau 1 = stavetrin
1 + 2).
På hvert niveau er der 6 kategorier, som man kan få spørgsmål i.
Naturligvis varierende i sværhedsgrad efter stavetrin. På niveau 1
kan kategorierne fx være rimord,
stavelser eller lydrette ord. På niveau 2 kan eleven skulle stave ord
med stumme bogstaver, 2 og 3 lyde
i forlyd/udlyd eller lang/kort vokal.
På niveau 3 drejer det sig fx om
bøjninger, endelser og fremmedord.
Selve spillets gang minder en
smule om det kendte spil fisk, hvilket gør det enkelt at gennemskue,
når først man er i gang. Kategorierne, som kun er kendt for den, der
leder spillet, har farver. Når man
har et stik i en farve, får man et
spørgsmål på sit staveniveau og
point, hvis svaret er rigtigt.
Når eleverne har spillet STAVESPIL en gang, kan man bruge et
evalueringsskema, hvor eleven selv
holder regnskab med rigtige og
forkerte svar i de 6 forskellige farver. De farver, som for underviseren repræsenterer staveområder,

vil derfor give et billede af, hvor
eleven har svage sider i stavningen.
Jeg har spillet med elever på flere
niveauer og med stavesvage elever.
Spillet er udfordrende for den enkelte på personens eget niveau, og
det er, som vejledningen lover, ikke altid den bedste staver, der vinder. Opgaverne på spørgekortene
er relevante og gode. Eleverne morede sig, mens de stavede på livet
løs.
Efter at have prøvet spillet er det
min klare holdning, at spillet bør
varetages af en underviser med erfaring i staveundervisning og
pædagogisk tilgang, af følgende
grunde:
– Da man også kan stave forkert
og derfor ikke får point, kan det
være en udfordring for en elev, der
har svært ved stavning. Det kan
derfor kræve lidt opmuntring og
humor at holde modet oppe (samt
at man måske indimellem napper
et spørgsmål fra niveauet under).
– Hvis evalueringsskemaet skal
tjene sit formål, skal spillet ledes af
den lærer, der vil varetage den videre staveundervisning.
– Spørgsmålene skal stilles korrekt, så der ikke er tvivl om opgaven.
– Man er inddelt på staveniveau
af én, der ved noget om staveudvikling.
– Nogle elever fandt det svært at
stave »kun med munden«, så det
kan være en god ide at have nogle
små blanke kort liggende, så de kan
skrive samtidig og holde styr på,
hvor langt de er kommet med ordet.
STAVESPIL er et godt spil! Jeg

vil helt klart bruge det i forbindelse
med et stave-løft eller anden støtteundervisning for en lille gruppe
elever. Og jeg vil da anskaffe den
føromtalte teoribog for at være
overens med forfatternes tanker
om stavetrin og undervisning til
samme.
God spillelyst!
ANMELDT AF/BITTEN LONGHOLM
Bent Christiansen, Annette Lapp
Christoffersen, Carsten Halleby, Karen
Kjær, Lene Norrbom og Lene Rasmussen: STAVESPIL. Kr. 295,-, 5 stk. kr.
1295,-. STAVESPIL + Hvordan lærer mine
elever at stave? samlet pris kr. 455,-.
Forlaget LÆS, 2016.

>>
styrpaastavning.dk
AF DORTHE MØLGAARD MATHIASEN

Styrpaastavning.dk er et digitalt
kontekstorienteret undervisningsmateriale, der tager udgangspunkt
i tekster, eleverne selv skriver og
læser fra 5. til 9. klasse. Materialet
udspringer af forfatterens speciale
om stavning og staveundervisning.
Stavning er et biprodukt af læsning
og skrivning. Derfor skal stavning
integreres i skriveaktiviteter fremfor at blive trænet kontekstløst.
Eleverne skal selv udvikle staveregler og lege detektiver, der undersøger, hvordan sproget er bygget op. De skal tænke over deres
stavning og registrere og korrigere
fejl hos sig selv og hinanden.
Når man logger ind på styrpaastavning.dk, mødes man af en meget enkel forside med tre kasser:
vejledning, elevoversigt og aktivite-

ter. Vejledningen er til læreren og
er en indføring i tankerne bag materialet og dernæst en forklaring til
hver af de ni aktiviteter. I elevoversigten kan man se elevernes produktioner i skrift, lyd og billeder,
og man kan kommunikere med
eleverne. Under aktiviteter kommer man videre til ni forskellige
aktiviteter: stavevurdering, min stavetype, staveblog, staveinterwievs,
læseskema, historierouletter, stavefejlsoversætteren, stavebattle og
app-anmeldelser. Forfatteren skriver, at aktiviteterne ikke er tænkt
som et traditionelt læremiddel,
hvor man går fra opgave til opgave,
men et sted, hvor elevernes kompetencer udvikles og samles og er
tænkt som et sted, der giver elev og
lærer overblik over deres stavning.
Det vil føre for vidt at komme
ind på alle aktiviteter her, men jeg
vil trække to frem.
I stavefejlsoversætteren skal eleverne finde skilte eller andre tekster med fejl i virkeligheden eller på
nettet, de skal tage billeder og
uploade på klassens side. Eleverne
skal reflektere over, hvorfor skriveren mon har lavet fejlen, og hvilken
regel skriveren ikke kender.
I historierouletten kan eleverne
vælge mellem fire teksttyper: fiktiv
historie, nyhedsartikel, debatindlæg og reportage. Mange dansklærere kender strukturen i historierouletten: Man slår med en terning, og øjnene bestemmer rammerne for den historie, der skal
skrives. Her »slår« computeren
med terningen. Jeg legede elev og
valgte debatindlæg. Min fangende
startsætning blev »Stop op!«. Pro-
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blemet blev »Kedelige frikvarterer«, min holdning skulle være
»vred«, og løsningen skulle være
»kommunalbestyrelsen skal involvere sig«. I huskelisten stod: »Du
vil skabe debat og har en tydelig
holdning, du vil formidle. Dit
sprog skal være argumenterende
(fordi, derfor, pga. …) Der skal
være en tydelig afsender – skriv i
jeg-form. Debatindlæg er en genre
i avisen og layoutet skal tilpasses, så
anvend spalter, rubrikker osv.«
Med denne ramme omkring et debatindlæg er det noget lettere at
komme i gang for de fleste elever.
Styrpaastavning.dk er et meget
interessant materiale, der gør op
med staveord og diktater. Sitet er
dejlig overskueligt, og det er let at
finde rundt. Man kan bruge hele
sitet og alle opgavetyper, eller man
kan plukke, som man vil.
Fra forskellige læringsplatforme
er vores elever forvænt med farverige illustrationer. I sammenligning hermed er styrpaastavning.dk
noget tamt. Illustrationen fra forsiden af bogen af samme navn kunne
sagtens have været anvendt i en eller anden form og ville have løftet
sitet en del. Men det er muligvis
også fraværet af illustrationer, der
kan holde prisen på et meget acceptabelt niveau.
ANMELDT AF/LENE RENÉ NIELSEN
Dorthe Mølgaard Mathiasen:
styrpaastavning.dk. Klasselicens 1
måned: kr. 200,-. Klasselicens 1 år: kr.
500,-. Skolelicens 1 måned: kr. 500,-.
Skolelicens 1 år: kr. 3.000,-. Priserne er
ekskl. moms. Dafolo, 2016.
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>>
Sæt spor.
Fortryllet af folkeeventyr
AF KRISTINE BRATBERG VIFFELDT
OG KRISTINE TRAUN-TERKELSEN

I indledningen til bogen står der, at
eleverne skal lære om folkeeventyrets genretræk og den tid og det
samfundsbillede, som de er præget
af. Der skal arbejdes med at analysere og fortolke folkeeventyr samt
at perspektivere og vurdere dem.
De ni folke- og kunsteventyr er et
godt valg blandt kendte og mindre
kendte. Målgruppen er 7. -9. klasse.
Bogen har seks kapitler:
1. Hvad er et folkeeventyr
2. Folkeeventyrets verdensbillede
3. Folkeeventyrets persontyper
4. Folkeeventyrets symboler
5. Folkeeventyrets sprog og
sproglig analyse
6. Perspektivering og vurdering
Efter de seks kapitler er der en forklaring på, hvad en synopse er,
samt et eksempel på en synopse.
Det er min erfaring, at eleverne har
brug for at se eksemplariske eksempler på en synopse, hvilket er et
godt udgangspunkt for en gennemgang og samtale om synopsen.
Sidst i bogen kommer teksterne.
Hvert kapitel indledes med et
TJEK IND, hvor der opsættes
læringsmål for kapitlet samt opgaver, der sporer eleverne ind på kapitlets fokusområder.
Kapitlet afsluttes med et TJEK
UD, hvor eleverne kan få klarhed

over, om de har styr på kapitlets fokusområde.
Opgaverne i TJEK IND og TJEK
UD er varierede. Nogle opgaver er
til at arbejde fælles med i klassen,
andre til at arbejde to og to, og atter
andre til at arbejde alene med. Opgaverne er velvalgte og fører flot
ind i kerneområderne af genren. Et
eksempel på opgave til kapitel 1,
som skal løses to og to:
»Før I læser teoriafsnittet, skal I
tale om, hvad følgende ord og udtryk betyder: Objekt, evigtgyldig,
tema, struktur, motiv, kaos, harmoni, subjekt, mundtligt overleveret.«
Aktantmodellen bliver gennemgået, samfundsbilledet er vist, og
kønsrollemønstret i middelalderen
er forklaret. Vurderingsmodellen
og perspektiveringsmodellen er
meget brugbare redskaber til at
komme dybt ind i teksterne. Relevante begreber og modeller præsenteres.
Sæt spor. Fortryllet af folkeeventyr er en didaktisk og danskfaglig
bog af høj kvalitet. Læringsmål og
evaluering af hvert kapitel er en af
bogens store styrker.
Målgruppen har alle forudsætninger for analyse og fordybelse i
folkeeventyret med denne bog.
Bogen kan varmt anbefales.
ANMELDT AF/BENTE BRUUN JENSEN
Kristine Bratberg Viffeldt og Kristine
Traun-Terkelsen: Sæt spor. Fortryllet af
folkeeventyr. 104 sider. Kr. 159,- ekskl.
moms. Dansklærerforeningens Forlag,
2016.

ARRANGEMENTER
Skriv! Les! 2017

Temadag: Elever i læse-skrivevanskeligheder

Nordisk konferanse om lesing, skriving og literacy
9.-11. maj 2017
Sted: Trondheim.
Call for papers: 22. december 2016.
Yderligere information: www.skrivesenteret.no

28. august 2017
Sted: Humletorvet 3, 1799 København V.
eller
15. september 2017
Sted: Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus.
Pris: 950,- kr. ekskl. moms.
Program og tilmelding: www.videnomlaesning.dk

Sprogtilegnelse, talforståelse, it og bevægelse
16. maj 2017
Sted: Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65,
5260 Odense S.
Yderligere information og program: www.jamus.dk

20th European Conference on Literacy, 2017
Working together to encourage equity through literacy
communities: a challenge of the 21st century
3.-6. juli 2017
Sted: Madrid.
Pris: 140 € ved tilmelding før 1. april 2017, herefter 160 €.
Yderligere information og program:
www.aelemadrid2017.com

Status for Literacy 2017
Når ord sætter spor
8. september 2017
Sted: Prinsens Palæ, Ny Vestergade 10, 1471 København K.
Pris: 1595,- kr. ekskl. moms.
Program og tilmelding: www.videnomlaesning.dk

FORENINGSNYT
Læsevejlederdagen
22. november 2017
Sted: Hotel Munkebjerg,
Munkebjergvej 125, 7100 Vejle.
Program og tilmelding ligger klar april 2017.

FOTOS/ILLUSTRATIONER I DETTE NUMMER

Munkebjergkonferencen
23.-24. november 2017
Sted: Hotel Munkebjerg,
MUNKEBJERG 2017
Munkebjergvej 125, 7100 Vejle.
Program og tilmelding ligger klar april 2017.

23. og 24.
november

DATOER FOR LÆSEPÆDAGOGEN

Forside: Lisbeth Hjort.

Nr.

Side 4-5: Helle Friis Mikkelsen.

3 / 2017

Deadline for annoncer og artikler
15.04.2017

Udkommer uge
24

Side 6-7: Kim Fupz Aakeson og Rasmus Bregnhøi.

4 / 2017

15.06.2017

37

Side 8-13: Mimi Skovgård.

5 / 2017

15.09.2017

47

Side 14-15: Jette Kristine Olsen.

6 / 2017

15.10.2017

50

Side 18-23: Bent Saabye Jensen.

1 / 2018

15.12.2017

9

Side 24-26: Merete Blaabjerg Riedel.

2 / 2018

15.02.2018

16

Landsforeningen af Læsepædagoger
er medlem af
International Literacy Association.
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