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Indhold 

I oplægget vil jeg give inspiration til, hvordan man på mellemtrinnet 
kan tilrettelægge en skriftsprogsudviklende undervisning. 

Jeg vil beskrive forskellige grupper af elever med 
skriftsprogsvanskeligheder: ordblinde elever, elever med dansk som 
andetsprog og elever med kognitive udfordringer. 

Under mine beskrivelser vil jeg give bud på didaktiske overvejelser i 
skriftsprogsundervisningen i relation til de forskellige 
skriftsprogsvanskeligheder. 

Jeg vil give bud på organiseringsformer, som kan understøtte 
lærernes muligheder for at tilgodese elever med 
skriftsprogsvanskeligheder i den almindelige undervisning. 



Læsning = ordlæsefærdigheder x sprogforståelse  
(Hoover & Gough, 1990 (+ talrige flere senere artikler herom)) 

Ordlæsefærdigheder = at udnytte skriftens principper  

• Skriftens lydprincip 

• Skriftens betydningsprincip 

• Ordspecifikke stavemåder 

 

Sprogforståelse 

• Ordforråd (bredde, dybde og mobilisering) 

• Syntaks og grammatik 

• Inferenser/følgeslutninger 

• Teksttypekendskab 

• Opmærksomhed på egen forståelse/forståelsesmonitorering 



Elever med skriftsprogsvanskeligheder pga. 
ordblindhed 

 



Ordblindenetværket 

• Ordblindenetværket er et netværk for fagpersoner, der arbejder med undervisning af 

ordblinde elever, studerende og kursister. 

• Gratis deltagelse. 

• http://ordblindenetvaerket.dk/  

http://ordblindenetvaerket.dk/
http://ordblindenetvaerket.dk/


Ordblindhed  
(Elbro, 2007; jf. den internationale dysleksiorganisations definition af dysleksi af Lyon et al., 2003) 

”Ordblindhed (dysleksi) er markante vanskeligheder med at lære at læse og skrive, som 

skyldes langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde”. 



”Gul gruppe” på Ordblindetesten 

• Er elever, som scorer svarende til gul gruppe ‘usikker fonologisk kodning’ på 

Ordblindetesten ordblinde? 

 

 

• Rød gruppe = ordblind = 8-percentilen 

• Gul gruppe = usikker fonologisk kodning = 20-percentilen 



Variation i læseforståelse blandt unge og voksne 
(Arnbak & Elbro, 1999) 

Ordafkodning 

Læseforståelse 



Skriftens principper 
Ordspecifikke 

udtaler 

mig, otte, jaloux 

Ordspecifikke 
udtaler 

mig, otte, jaloux 

Betydningsprincippet 

bide – bidsk, ledning + 
spisning, misforstå,  løber 

Betydningsprincippet 

bide – bidsk, ledning + 
spisning, misforstå,  løber 

Lydprincippet- bogstavfølger 

tid, lev, sur + sjal, sang + spå, sti, sko 

Lydprincippet- bogstavfølger 

tid, lev, sur + sjal, sang + spå, sti, sko 

Lydprincippet- enkeltbogstaver 

ti, syl, vitamin, roligan + små, klo + næse, måne 

Lydprincippet- enkeltbogstaver 

ti, syl, vitamin, roligan + små, klo + næse, måne 





Det morfematiske princip 

• Morfemer er betydningsbærende enheder. 

• Morfemdeling er en hjælp ved ordbogsopslag.  

• Det er økonomisk at huske morfemers stavemåde frem for alle former af et ord. 

 

• Ordblinde forsøger at omgå deres vanskeligheder med det fonematiske princip 
ved at udnytte en morfematisk strategi.  

• Ordblinde støttes af, at ordene har en gennemskuelig morfologisk struktur.  

 



Ordblinde og morfologi 
(frit efter Elbro, 2017, Slide Nordisk Dysleksikongress, Stockholm) 

• Ordblinde personer har gennemsnitlige færdigheder i morfologi.  

• Nogle ordblinde lærer sig at kompensere for vanskeligheder med skriftens 
fonematiske princip ved at udnytte skriftens morfematiske princip.  

• Jo svagere fonologiske færdigheder, desto vigtigere er de morfologiske færdigheder.  

• Morfemgenkendelse i afkodning er forbundet med bedre læseforståelse. 

• Undervisning i morfologi kan støtte både ordkendskab og ordafkodning. 



Hvordan er morfemopmærksomhed forbundet med læseforståelse? (Elbro, 

2017, Slide Nordisk Dysleksikongress, Stockholm) 



Undervisning i det morfematiske princip, 1 
(FVU-vejledning) 

- Udvikling af opmærksomhed på rodmorfemer i ord samt udvikling af 
opmærksomhed på sammenhængen mellem ordbetydning og stavning. 

- Viden om regler for sammensætning af ord. 

 



Undervisning i det morfematiske princip, 2 
(FVU-vejledning) 

- Opmærksomhed på de enkelte bøjningsendelsers betydning/funktion i ord. 

- Kendskab til hovedordklasserne. 

 

 



Undervisning i det morfematiske princip, 3 
(FVU-vejledning) 

- Forståelse for skriftens tegnkonstansprincip. 

- Opmærksomhed på ordfamilier og det betydningsmæssige slægtskab mellem ord fra 
samme ordfamilie. 

- Identifikation og forståelse af præfikser og suffikser. 



Undervisning i det morfematiske princip, 4 
(FVU-vejledning) 

- Forståelse for de betydningsmæssige sammenhænge mellem fremmedord. 

 

 

 



Ordspecifikke udtaler/stavemåder 

• Ikke hele ordet, der skal læres udenad.  

• Aktiv refleksion over sproget.  

• Fokus på netop det særlige stavemønster.  

 



Ordspecifikke udtaler/stavemåder 

Skriftsprogsnær overdistinkt udtale (Moats, 1995; Drake & Ehri, 1984) 

 

• Understøtter en ortografisk hukommelse af ordspecifikke stavemåder.  

• Fx overdreven udtale af stumme bogstaver (havde vs. hade, Espergærde vs. 

Espergære) 

• Fx overdreven udtale af alle stavelser i et ord (fx bib-li-o-tek vs. bib-lo-tek, 

fa-mi-li-e vs. fa-mil-je)  

• Fx overdreven udtale af ordets stavemåde (fx ni-ve-a-u vs. ni-vo, in-spi-ra-ti-

on vs. in-spi-ra-sjon).  



Overvejelser om staveundervisning  
 

Indskoling 

• Undervis direkte i stavning med udgangspunkt i ”rækkefølgen” for skriftens principper  

 

Mellemtrin og udskoling 

• Fortsæt med at undervise direkte i stavning med synliggørelse af strategier til at udnytte 

skriftens principper. 

• Tag udgangspunkt i ord og tekster, eleverne i forvejen skal arbejde med. 

• Niveau 2-ord: mellemfrekvente ord, som kendes af de fleste og som findes i mange tekster på 

tværs af fag (kombinerer, indtegne, definition, argumentation, variere, redigere, feedback, 

niveau, hierarki, instruerer, redegørelse, diskussion, beregning osv.) 

• Niveau 3-ord: lavfrekvente ord, som er begrænset til faglige domæner 

(borgerrettighedsforkæmper, plantage, mikroorganisme, røntgen, telegraf, subtraktion, 

distance, interval, levevilkårsundersøgelse, trosbekendelse, klimaforandring, legeme, promille 

osv.) 

 



Hurtig feedback på stavefejl 

• Hurtig retteprocedure for at undgå, at eleven lærer forkerte stavemåder  

 

• Hver gang eleven gentager en fejl, reduceres muligheden for at lære den 

korrekte stavemåde (Detlef & Lund, 1986) 

 

• Synet af fejlstavninger hindrer etableringen af sikre ortografiske 

repræsentationer (indre ordbilleder)  

 (Dixon & Kaminska, 1997; Katz & Frost, 2001; Elbro, 2004)  

 

 



Kombinér stave- OG  
ordkendskabsundervisning 

• Tal også om ordenes stavemåde, når faglæreren har fokus på det faglige 
ordforråd 

• Kender I andre ord, der ender på -graf?  

• Morfemdeling af lange ord: Borgerrettighedsforkæmper, trosbekendelse.  

• Nominaliseringer. I en nominalisering forsvinder processen og bliver i stedet til 
en ting, fx udbryder – udbrud. Hvilke processer gemmer sig i nominaliseringer? 
Fx beregning, provokation, klimaforandring 



Elever med skriftsprogsvanskeligheder pga.  
dansk som andetsprog 

 



Hvad skal læseundervisning fokusere  
på for at give læsesucces? (fx NRP, 2000)  

Fem nøglekompetencer: 

•  Fonemopmærksomhed og bogstavkendskab 

•  Udnyttelse af skriftens principper, ikke mindst skriftens lydprincip  

•  Flydende læsning  

•  Ordkendskab  

•  Læseforståelse  

 (strategier, tekststruktur) 

Fem nøglekompetencer: 

•  Fonemopmærksomhed og bogstavkendskab 

•  Udnyttelse af skriftens principper, ikke mindst skriftens lydprincip  

•  Flydende læsning  

•  Ordkendskab  

•  Læseforståelse  

 (strategier, tekststruktur) 



De samme nøglekompetencer 

De samme fem nøglekompetencer styrker elever med dansk som andetsprogs 

tilegnelse af læsning (August & Shanahan, 2006. National Literacy Panel) 

•  Fonemopmærksomhed og bogstavkendskab 

•  Udnyttelse af skriftens principper, ikke mindst skriftens lydprincip  

•  Flydende læsning  

•  Ordkendskab  

•  Læseforståelse (strategier, tekststruktur) 

 

Til inspiration: 

Bleses, D. & Højen, A. (2013). Evidensbaserede undervisningsstrategier. Idékatalog med evidensbaserede 

strategier til tilrettelæggelsen af læseundervisning af tosprogede børn. Syddansk Universitet. 

 



Hvad ved vi om ordkendskab  
(særligt Beck, Mckeown & Kucan, 2013) 

• Ordkendskab er den vigtigste enkeltfaktor for sprogforståelse. 

• Ordkendskab har stærk sammenhæng med læseforståelse og faglig udvikling.  

• Forskelle i ordkendskab -> forskelle i fagligt udbytte. 

• Udviklingen af læsefærdigheder og faglige færdigheder afhænger i højere grad af et 

stort akademisk ordforråd end et stort hverdagsagtigt ordforråd (Goldenberg & Coleman, 2010) 

• Eksponering for tekst forudsiger det senere ordforråd (Echols et al., 1996) 

• Tekst eksponerer os for mere komplicerede ord end talt sprog (Cunningham & Stanovich, 2001) 



Ordkendskabets mange sider 

 Semantisk viden 

 Hvor godt kender man betydningen af ordet? 

 Morfologisk viden 

 Hvor godt kender man ordets betydningsbærende enheder? 

 Fonologisk viden 

 Hvor præcist er ordets fonologiske form lagret? 

 Syntaktisk viden 

 Hvor godt kender man ordet funktion i en sætning? 

 Ortografisk viden 

 Hvor godt kender man ordets stavemåde? 

 Tilgængelighed  

 Hvor hurtigt kan man tilgå eller producere ord? 

 

 



Ordkendskab og læseforståelse 
(Hirsch, 2003) 

• Kender læseren mindre end 90 % af ordene i en tekst, så: 

 

= vanskeligheder med læseforståelse 

= vanskeligheder med at lære sig nye ord ved læsning af teksten 



Estimat af ordkendskab i 3-årsalderen  
(Hart & Risley, 1995) 

• Børn af højtuddannede 
 Gennemsnitligt aktivt ordforråd = 1200 ord   

 

• Børn af lavtuddannede 
 Gennemsnitligt aktivt ordforråd = 800 ord 

 

• Børn af lavtuddannede på overførselsindkomst 
 Gennemsnitligt aktivt ordforråd = 500 ord 

 

 



Ordforrådskløften 
(Cunningham & Stanovich, 2011) 

• Hvis vi overlader ordforrådsudvikling til tilfældighedernes spil (hvad 

børn selv vælger at læse/lytte til/se) så øges kløften.  

 

• De 10% mest læsende elever læser ca. 2 mio. ord om året. 

• De 10% mindst læsende elever læser ca. 8000 ord om året 

 

•  Der skal læses hver dag! 



Hvilke ord skal der fokuseres på? 

• Niveau 1: Højfrekvente dagligdags ord  

– løbe, krus, børste, spise, sofa, bold, lo, hø, klatring, frysning 

 

• Niveau 2: Mellemfrekvente ord, som findes i mange tekster. Ord der ofte bruges til 

at forklare med  

– kombinere, indtegne, variere, definition, argumentere, opstilling, forskydning, 

overslag, aflæse, indtegne, diskutere, danne, konsekvens, relation, social  

 

• Niveau 3: Lavfrekvente ord, som er begrænset til bestemte domæner  

– karburator, stalaktit, bunsenbrænder, molekyle 

 



Fra hverdagssprog til fagsprog 

Hverdagssprog    Fagsprog  

Mundtligt     Skriftligt 

Konkret     Abstrakt 

Kontekstindlejret       Kontekstreduceret  

________________________________________________ 

Sprog ledsaget til handling      ------>   Sprog som konstruktion

          

 

Hverdagssprog    Fagsprog  

Mundtligt     Skriftligt 

Konkret     Abstrakt 

Kontekstindlejret       Kontekstreduceret  

________________________________________________ 

Sprog ledsaget til handling      ------>   Sprog som konstruktion

          

 



Læreren skal bidrage til at bygge bro fra talesprog til skriftsprog 

Talt sprog 

Skriftsprogsnært 
talesprog 

Skriftsprog 

Det er på broen, at det 
sker! 



Indirekte undervisning i ordkendskab.  

Hvordan? (NRP, 2000; Beck et al., 2002, s. 51; Caoyne et al. 2007; Marulis & Neuman, 2010)   
 

• Frem selvstændig læsning 

• Udsæt elever for rigt og varieret sprog af høj kvalitet 

• Vær sproglig rollemodel 



Direkte undervisning i ordkendskab.  

Hvordan? (NRP, 2000; Beck et al., 2002, s. 51; Caoyne et al. 2007; Marulis & Neuman, 2010)   
• Eksplicit instruktion med aktiv elevinvolvering 

• Læs teksten/lyt til teksten 

• Undervis i at lede efter information om ordet i konteksten 

• Undervis i ordets fonologi, morfologi, ortografi og syntaks (Rosenthal & Ehri, 2008;2011; Kucan, 2012) 

• Spørgsmål og stikord til hjælp til at overveje ordets betydning 

• Elevvenlig forklaring på ordets betydning (ordbog, andet sprog, billedsøgning) 

• Eksempler på ordet i andre kontekster  

• Visuel støtte 

• Mulighed for at omsætte målordets betydning til handling (instruktioner, teater, spil) 

• Inddrag kroppen i form af gestik og mimik 

• Systematisk repetition (Coyne et al, 2010; Zipoli et al., 2011). Samt opmuntring til at bruge ordet.   



Fra IRF til udvidet tale (Gibbons, 2009) 

• IRF = Initiering, Respons, Feedback = ‘Spørgsmål-svar-slut-samtaler’ 

• Udvidet tale = Strive for five (spørg ind) 

– Sæt farten på samtalen ned. Giv eleverne mulighed for at reflektere over 

det, de har sagt og selv omformulere om nødvendigt. 

– Udnyt det tredje samtale-træk. kan du forklare lidt mere …?, hvad ville der 

ske, hvis …?, ja, du klarer det fint, fortsæt … 

– Lyt til elevernes svar 





Sproglig udvikling – to indsatsområder  

Ordforråd 
   fagord og førfaglige ord 
   nominaliseringer og nominalgrupper  
   verber i passiv og bydeform 

Tekster/samtalers formål og struktur 
   at berette 
   at instruere 
   at beskrive 
   at forklare 
   at argumentere 

 



Elever med skriftsprogsvanskeligheder pga.  
kognitive udfordringer 

 



Den effektive (læse)undervisning 
(National Reading Panel, 2000; Foorman & Torgesen, 2001; Meyer, 2006; NCCA) 

 

• Synlige læringsmål (sæt ord på, hvad eleverne skal lære, og hvorfor) 

• Direkte instruktion (tydelig og modellerende) 

• Struktur og systematik (step by step, samme opbygning) 

• Grafiske modeller (kan fungere som stillads) 

• Intensiv (eleven har mange anledninger til at lære sig noget, time on task) 

• Mange gentagelser (mulighed for overindlæring) 

• Aktivér det eleverne ved i forvejen  

• ”Der er ingen anden enkeltfaktor, der er så vigtig for, hvad en person husker og forstår 

af et givet lærestof, som den baggrundsviden, han eller hun bringer med sig ind i 

læringssituationen” (Samuelstuen & Bråten, 2005) 

• Ikke ”nyt og andet”, men mere eller mindre grad af stilladsering 

• Beskrivende feedback 



 

   

   Effektiv feedback er beskrivende! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vurderende Beskrivende 

- Gør eleverne opmærksom på, 

hvordan de ligger i forhold til andre 

 

- Giver bedømmelser, der 

opsummerer kvaliteten af deres 

arbejde 

 

- Giver specifikke skriftlige eller 

mundtlige kommentarer 

 

- Hjælper eleverne, så de forstår hvad 

de kan gøre for at forbedre sig 



 

   

 

• Feedback fra lærer til elev skal være hjælp til elevens selvregulering 

(Hattie & Timperley, 2007), dvs. hjælp til at bruge og regulere egne 

tankeprocesser omkring arbejdet: 

 

  Hvor er jeg nu? (forudsætninger) 

  Hvor er jeg på vej hen? (læringsmål) 

 Hvordan kommer jeg derhen? (opgave og strategier)  
 

 

 

 



Ikke nyt og andet,  
men mere af det gode 

”Instruction for children who have difficulties learning to read must be 

more explicit and comprehensive, more intensive, and more supportive 

than the instruction required by the majority of children” (Foorman & Torgesen, 

2001) 

 

 

Men hvor finder vi tiden til mere af det gode? 



Forældresamarbejde 

• Læsning i fritiden 

 

• Projekt READ: Sammen om læsning – et evidensbaseret 

forældreprogram (Aarhus Kommune & Trygfondens Børneforskningscenter) 

 

Manglende vedholdenhed er en udfordring.  

Hvordan kan forældre støttes til at være vedholdende i længere tid? 

 

• Løbende påmindelser og råd til forældre (York & Loeb, 2014) 

  



Vi kan ikke klare det uden forældrene 
(Edyburn, 2017 (Slide Nordisk Dysleksikongress, Stockholm)) 



Forældre 

• Positive (høje) forventninger. 

• Træn læsning og/eller skrivning hver dag med dit barn. 

• Vær sprogligt nysgerrig. 

• Støt dit barn i brug af læse- og skriveteknologi. Læs selv (rollemodel). 

 

• Forældrenetværk. 

 



Leth, 2017 efter Kongskov i Pedersen & Hjort, 2016 



Giv en – få en 

1 

2 

 
 
 
 
 

Hvilke eksempler på gode 
indsatser for elever med 
forskellige 
skriftsprogsvanskeligheder, vil du 
dele? 

Hvilke af de nye ideer kan du især 
forestille dig at bringe i spil 
fremadrettet? 



Giv en Få en  

    

    

    

    

    

    

    

    

    



• Bud på organiseringsformer, som kan understøtte 
mulighederne for at tilgodese elever med 
skriftsprogsvanskeligheder i den almindelige undervisning: 

– Co-teaching 

– Peer-learning 

– ”Forud for-undervisning” 

 



Co-teaching 
At samarbejde om at skabe inkluderende læringsmiljøer 

Co-teaching – struktur og 
samarbejdsform, som kan 
bidrage til at skabe øgede 
deltagelsesmuligheder for alle 
elever 
 

Co-teaching – struktur og 
samarbejdsform, som kan 
bidrage til at skabe øgede 
deltagelsesmuligheder for alle 
elever 
 

1 

Co-teaching – eksempler på 
indhold (med særligt fokus på 
elever med ordblindhed, dansk 
som andetsprog eller kognitive 
udfordringer) 

Co-teaching – eksempler på 
indhold (med særligt fokus på 
elever med ordblindhed, dansk 
som andetsprog eller kognitive 
udfordringer) 

2 



Hvad er co-teaching? 

En samarbejdsform, hvor en almenlærer 
og en resurseperson samarbejder om at 
planlægge, gennemføre og evaluere 
undervisningen 
 

Marilyn Friend: Co-teaching i praksis. Samarbejde om inkluderende læringsfællesskaber. 2017  



Hvorfor co-teaching?   

Fordi forskningen peger på co-teaching som en undervisningsform, 
der bidrager særlig godt til at håndtere de udfordringer, en 
differentieret elevgruppe med både sociale og faglige udfordringer 
giver.  

 

Det har en positiv virkning over for alle elever, når to forskellige 
professionelle underviser sammen i en klasse. 

 

….MEN hvis underviserne ikke er kompetente, kan to undervisere 
have en neutral eller negativ effekt på eleverne.  

 

 



Samarbejde  

Snitflader Samarbejdsrum  



Snitflader versus samarbejdsrum 

Snitflader Samarbejdsrum 

Kommunikation Sjælden Hyppig 

Viden Adskilt Overlappende 

Tillid Lav  Høj  

Mål Adskilte Fælles 



6 forhold der præger 
co-teaching 

• Samtidighed – minimum to voksne  

• Fælles didaktisk proces 

• Afklaret forskellighed – flerfaglighed  

• Tydelig rollefordeling – begge aktive 

• Diversitet som styrke – hos både børn 

og voksne 

• Læring – både hos børn og voksne  

Andy Højholdt: Co-teaching. Samarbejde om undervisning. 2017 



Co-teaching er ikke: 

1. Et ekstra sæt hænder i undervisningen 
 

2. En opdeling i mine og dine elever, hvilket kan give 
sig udslag i, at man som resurseperson altid 
fokuserer på de samme elever (risiko for 
stigmatisering) 
 

3. En vedvarende opdeling i hhv. rollen som lærer 
og assistent 
 

4. Uklar rollefordeling 
 

5. Samarbejde som alene består af råd, sparring og 
vejledning mellem professionelle. 





Ikke en løsning i sig selv … 

• Tid til samarbejde? 
 

• Kan skemaet gå op? 
 

• Kan man samarbejde om dele af et forløb? 
 

• Hvordan giver man tilbagemelding til forældre, når 
indsatsen for deres barn foregår som en del af en 
større samlet indsats? 
 

• Kulturændring – fra privatpraktiserende  lærer til 
deltager i  professionelt læringsfællesskab? 
 

• Flerfaglighed – respekt, forståelse, plads? 





Co-teaching 

Eksempler på indhold 
med særligt fokus på 
elever med 
skriftsprogs-
vanskeligheder 



• En underviser leder undervisningen, imens 
observerer og indsamler en anden data 
systematisk.  
 

• Observationer er baserede på fælles 
vedtagne iagttagelsespunkter.  
 

• Co-teaching-partnerne analyserer data 
efterfølgende og bestemmer nye handlinger.  
 

• Byt roller for at sikre ligeværdighed.  
 



Trin i god modellering 
(Inspireret af Schultz & Knudsen, 2008) 

 
• Vis hvordan du udfører strategien: 

– Demonstrere 

– Verbalisere 

– Visualisere 

– Udpege 

• Forklar hvad en strategi består af. 

• Forklar hvorfor en strategi er vigtig. 

• Vis hvornår en strategi skal bruges i en læse- eller skrivesituation. 

• Guide eleverne gennem flere eksempler, som gradvist bliver mere komplekse. 

 

• I do, We do, You do 

 



Modellering af forståelsesstrategier Observationer 

1. 
Udpegning af strategiens/aktivitetens 

’hvad’, ’hvordan’ og ’hvorfor’ i ’elevsprog’? 

  

  

  

  

2. 

Modellering af strategibrug (at tænke højt, 

demonstrere, verbalisere, visualisere, 

udpege)? 

  

  

  

3. 
Konkrete eksempler på strategiens 

nytteværdi fra dagens opgaver? 

  

  

  

  

4. 
’Elevaktivering’ i gennemgang? (at gå fra I 

do til We do til You do) 

  

  

  

Notatark til observation af modellering af forståelsesstrategier (Arnbak, Projekt VIS) 



• Co-teaching-makkerne deler klassen i to 
eller flere grupper. 

  

• Eleverne roterer mellem begge 
undervisere fra den ene station til den 
anden. Hver station har sit indhold.  

 

• Kendes fra megen værkstedsundervisning. 

 



Videoer 

• Flipped classroom – eleverne har set videoer 
inden undervisning eller ser dem ved ”en station” 
i undervisningen og opnår en forforståelse. 
 

• I klassen modellerer lærer/læsevejleder fx 
brugen af kolonnenotat i plenum og understøtter 
mestring hos eleverne. 
 

• Eleverne kan gense/genhøre gennemgang på 
video hjemme, eller mens der arbejdes i klassen 
og bruge det som stillads til eget arbejde. 



https://www.emu.dk/
modul/projekt-vis-

%E2%80%93-
l%C3%A6sevejlederpr

ojektet 
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Gæt et ord: aktivering af forhåndsviden og udvikling  

af det faglige ordkendskab (Arnbak, Projekt VIS) 

• Læreren udvælger centrale fagord og 

begreber i teksten og udformer 

skemaet. 

 

• Før læsning af teksten udfylder 

eleverne skemaet med deres forklaring 

på ordene. 

 

• Undervejs i læsningen tjekker, justerer 

eller ændrer de på deres 

ordforklaringer. 





Ordkendskabskortet – uddybende ordforståelse 





• Begge co-teaching-partnere tager en aktiv 
underviserrolle. 

 

• Undervisningen foregår ved, at man deler 
klassen i to grupper og underviser i samme 
indhold simultant. 

 

• Tilgangen tilsigter at skabe mulighed for 
mere hjælp og mindre støj.  

 

• Tilgangen tilsigter, at det er nemmere for 
mange elever at deltage, når de er inddelt i 
to mindre grupper.  



• Én tager ansvar for undervisning af en 
større gruppe, imens den anden arbejder 
med en mindre gruppe, som får særlig 
undervisning. 

 

• Den mindre gruppe kan blive lavet ud fra 
ønsket om at genundervise i tidligere 
gennemgået indhold, særligt 
interessefelt, samme indhold, men rettet 
mod få etc. 

 

• Rollerne kan byttes for at sikre 
ligeværdighed. 

 

• Vigtigt med udskiftning i lille gruppe.  



Lille film om co-teaching, alternative teaching 

● Staveundervisning i en 6. klasse, hvor klassen er opdelt i grupper 
ud fra deres staveudvikling. Samarbejde mellem 
folkeskolelærere og ordblindelærere fra Ordblindeinstituttet. 

 

www.youtube.com/watch?v=LVcz6QYr120&t=0s&list=PLct756ioIA6
mW1o304ThsIuyt7C-kyXUf&index=5 



Skriveskabeloner 
som stillads 

• En opskrift til en given (skriftlig) opgave. 

• Et tilbud om at kunne fokusere på indhold – 
mindre på form. 

• Redskab til undervisningsdifferentiering. 

• Består ofte af tabeller med skrivefelter til eleven. 

• Læreren skriver fx sætningsindledere eller minder 
om vigtige elementer, der skal  med i en given 
teksttype.  

Margit Gade: Skabeloner – Strategier og stilladser til skolearbejdet. 2017 



Eksempel 
skriveskabelon 
instruerende 

tekst 



Læseguides 
• En guide ind i teksten – hvilken læserute skal eleven 

tage? 
 

• Hvor modeltekster og skriveskabeloner er stilladser i 
skriftlig fremstilling, er læseguiden et stillads i arbejdet 
med forståelsen af fagtekster. 

 

• En læseguide kan gøre læsearbejdet mere 
”energiøkonomisk” for læsesvage elever. 
 

• Konkret værktøj der fx kan rammesætte brugen af  
grafiske modeller. 
 

• Vidensdeling i fagteam – guidebank. 
 

 

Jesper Bremholm: Læseguide – hvad, hvorfor og hvordan. 
Indføring i læseguide som didaktisk redskab til at støtte og 
udvikle elevers faglige læsning. 
http://www.videnomlaesning.dk/media/1782/laeseguide-
hvad-hvorfor-og-hvordan-jesper-bremholm.pdf 
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Eksempel  
læseguide  
historie 



Eksempel  
læseguide  
matematik 



Begge lærere er ansvarlige for 
planlægningen og deler instruktionen 
for alle eleverne. Tanken er at de 
perspektiverer, supplerer og 
understøtter hinanden.  





                    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. 

 



                                                     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 

 



Den ene er her særligt ansvarlig for 
forberedelse og undervisning. Den 
anden har en støttende funktion.  



Co-teaching er en forkortelse af 
collaborative teaching. Begrebet bruges ofte 
til at beskrive et ”klasserumsbaseret” 
partnerskab mellem de professionelle 

Co-teaching – opsummerende  
En undervisningsform; 

• Hvor to undervisere har et fælles og ligeværdigt ansvar for 
planlægning, gennemførelse, evaluering og udviklingen for alle 
elever i klassen 
 

• Der har som formål at fremme udviklingen af et inkluderende 
læringsmiljø 

 
 

    Hedegaard Hansen et. al 2014 

Co-teaching – opsummerende  
En undervisningsform; 

• Hvor to undervisere har et fælles og ligeværdigt ansvar for 
planlægning, gennemførelse, evaluering og udviklingen for alle 
elever i klassen 
 

• Der har som formål at fremme udviklingen af et inkluderende 
læringsmiljø 

 
 

    Hedegaard Hansen et. al 2014 

  
 



Peer learning i 
elevnetværk for 

fx ordblinde 
elever 

En elev vejleder/underviser en anden elev i brugen af 
LST. 
En elev vejleder/underviser en anden elev i brugen af 
LST. 

Elevernes relation er symmetrisk – har samme position i 
læringsfællesskabet. 
Elevernes relation er symmetrisk – har samme position i 
læringsfællesskabet. 

Den symmetriske relation kan bane vejen for spejling i 
rollemodeller. 
Den symmetriske relation kan bane vejen for spejling i 
rollemodeller. 

I læringssituationen indtager de dog forskellige roller 
som hhv. vejleder/underviser, og den der bliver vejledt. 
I læringssituationen indtager de dog forskellige roller 
som hhv. vejleder/underviser, og den der bliver vejledt. 

Spejlingen kan også handle om personlige udfordringer 
knyttet til at være ordblind. 
Spejlingen kan også handle om personlige udfordringer 
knyttet til at være ordblind. 

Nils Wedel: Peer learning. 2017 



Elevnetværk - elevernes stemme 

“Man føler sig ikke som den eneste i verden. 
Det er rart, at der er flere, og så kan man 
altid spørge om hjælp”  
“Det er godt, at man ved, hvem man kan gå 
til og søge hjælp hos, fx at man kender dem 
fra 6., der kan hjælpe.” 

Dreng i 5. klasse om at være 
med i et elevnetværk 

”Så er man ligesom en lærer, altså en 
der ved noget, man er ligesom en af 
de store.” 

Dreng i 5. klasse om at være 
med til at undervise andre 
ordblinde elever i brugen af 
LST 



Særligt tilrettelagte indsatser FORUD for 
almenundervisning (frem for bagefter) 

 

• Ikke nyt og andet – men mere af det gode! 

 

• Altså mere af det, der sker i den helt almindelige undervisning. 

• På forkant. 

 

• Forældresamarbejde – også på forkant. 

94 



Gruppedrøftelser 

• Find sammen i mindre grupper med andre, som ønsker at 
drøfte det samme som dig: 

– Co-teaching 

– Peer learning 

– ”Forud for-undervisning” 



Co-teaching 

Forestil dig, at du snart kan gennemføre et  
co-teaching-forløb som lærer/vejleder. 
 
Overvej følgende og drøft dernæst med din gruppe: 
 

1. Hvad kan du tilbyde?  

2. Kan det flytte fokus fra individ til læringsfællesskab? 

3. Hvordan tror du, at det vil blive oplevet fra elevernes 
perspektiv, at du ikke kommer til nogle udvalgte, men 
som en resurse for hele elevgruppen? 

4. Hvad forventer du dig af en potentiel co-teaching-
makker? 

5. Hvordan kan I organisere co-teaching på din skole? Tænk et par minutter  
alene -  spar efterfølgende 
med hinanden i gruppen 



Drøftelse af elevnetværk 

Hvis I har et elevnetværk på skolen: 
 

Hvis I ikke har et elevnetværk på 
skolen: 
 

1. Hvad fungerer godt? 
 

2. Hvad kunne være bedre? 
 

3. Hvad skal der til for at udvikle 
det? 

1. Hvad skal der til for at 
etablere en form for 
elevnetværk på jeres skole? 
 

2. Hvem skal facilitere det? 
 

3. Skal eleverne være med til at 
sætte rammerne på forhånd? 

 



Drøftelse af ”Forud for-undervisning” 

• Overvej følgende og drøft dernæst med din gruppe: 
 

1. Kan “forud for” bidrage til flytte fokus fra individ til 
læringsfællesskab? 

2. Hvordan kan I organisere “forud for” på din skole? 

3. Ved hvilke mål og ved hvilket undervisningsindhold vil “forud 
for” være særligt hensigtsmæssigt/uhensigtsmæssigt? 

 


