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Referencer

Effektive redskaber til at styrke elevers sprog og læseforståelse

Om forsknings-
kortlægningen

Forskningskortlægningen er base-
ret på en systematisk gennem-
gang og analyse af 39 forsknings-
kortlægninger, som tilsammen 
omfatter 667 forskellige forsk-
ningsstudier og mindst 75.000-
100.000 børn. 

Hensigten er at kortlægge indsat-
ser, der er effektive til at hjælpe 
elever med svage kompetencer i 
sprog og læseforståelse. At indsat-
sen er effektiv betyder, at den har 
dokumenteret positiv effekt på 
grundskoleelevers sproglige kom-
petencer og læseforståelse, og at 
effekten er dokumenteret ved et 
lodtrækningsforsøg eller et ekspe-
rimentelt design med indsats-
gruppe og sammenlignings-
gruppe. Dette for at sandsynlig-
gøre, at indsatsen er årsag til de 
positive resultater. 

Alle inkluderede indsatser er rettet 
mod grundskoleelever i alderen 
5-16 år, foregår i skolen og sigter 
på at forbedre elevernes sprog 
eller læseforståelse. 

Sproget er nøglen til læring 
Svage kompetencer i sprog og læseforståelse har negative konsekvenser 
for elevers udbytte af undervisningen og for deres livsmuligheder 
generelt. På baggrund af en omfattende forskningskortlægning giver 
dette vidensnotat en introduktion til, hvad det vil sige at have svage 
sprogkompetencer, og hvilke indsatser lærere og pædagoger i 
grundskolen kan anvende for mest effektivt at støtte elever med svage 
kompetencer i sprog og læseforståelse. 

Sproget er nøglen til læring. Desværre 
har en relativ stor gruppe elever så svært 
ved at forstå og anvende sproget, at det 
har negative konsekvenser for deres 
udbytte af undervisningen. Det skyldes 
dels den tætte sammenhæng mellem 
sprogforståelse og læseforståelse 
(Bleses et. al., 2016; Elbro et al., 2011), 
dels at svage sproglige kompetencer 
påvirker elevernes udbytte af undervis-
ningen i alle skolens fag (Beuchert & 
Nandrup, 2014). For når man har svært 
ved at forstå, vurdere og analysere ind-
holdet i tekster og mundtlig information 
og formidle sin egen viden, er det svært 
at tilegne sig læring og deltage aktivt i 
skolens undervisning. På sigt giver det 
forringede muligheder for uddannelse 
og arbejde og dermed forringede 
livsmuligheder i det hele taget (Durkin, 
Simkin, Knox, & Conti-Ramsden, 2009; 
Elbro et al., 2011).

Skolen kan gøre en forskel
Børns sproglige udvikling starter alle-
rede inden fødslen (Mampe et al., 2009) 
og afhænger af mange forhold så som 
de sproglige omgivelser i hjem og dagtil-
bud. Den sproglige udvikling fortsætter i 
skolealderen, hvor barnet også tilegner 
sig fagsprog, og den spiller en afgørende 
rolle for, hvor let barnet tilegner sig 
læsning. Derfor spiller skolen en central 
rolle i elevernes sproglige udvikling på 
alle klassetrin og i alle fag. Sproglige 

kompetencer er ligeledes forudsætnin-
gen for, at eleverne kan tilegne sig viden, 
og deres udbytte af undervisningen 
afhænger derfor af, om lærere og pæda-
goger i alle skolens fag og aktiviteter 
formår at understøtte deres sproglige 
udvikling og sprogforståelsesprocesser.  

Formålet med dette vidensnotat er at 
videreformidle resultaterne af en omfat-
tende forskningskortlægning for at give 
lærere, pædagoger, ledere og fagkonsu-
lenter viden om følgende spørgsmål: 

• Hvad vil det sige at have svage  
 sprogkompetencer?

• Hvilke indsatser kan lærere og  
 pædagoger i grundskolen anvende for  
	 mest	effektivt	at	styrke	sprog-	og	 
 læseforståelsen blandt elever med  
 svage kompetencer i sprog og  
 læseforståelse? 

Denne viden giver samtidig lærere og 
pædagoger	et	fingerpeg	om,	hvor	elever	
generelt kan have vanskeligheder i for-
hold til sprog og læseforståelse samt 
konkret inspiration til, hvilke redskaber 
de kan anvende i undervisningen for at 
styrke elevers sprog og læseforståelse 
generelt.
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Der er en stærk og 
veldokumenteret 
sammenhæng mellem 
talesproglige kompetencer 
og læsekompetencer. 
Sammenhængen gælder 
både afkodning og 
læseforståelse. Derfor bør 
der være et stærkt fokus på 
elevernes talesproglige 
kompetencer både i 
førskolealderen og i skolen.

Elever med svage 
kompetencer i sprog  
og læseforståelse
Elever med svage sprogkompetencer 
kan have svært ved at forstå og anvende 
forskellige aspekter af sproget. For 
mange elever er især et begrænset ord-
forråd og vanskeligheder med at forstå 
og bruge komplekst sprog en udfor-
dring, når de skal lære nyt i skolen.  

Gode sprogkompetencer 
kræver kompetencer på 
flere niveauer:
• Det lydlige: Siges der vante eller  
 vente?

• Det semantiske/ordforrådet:  
 Betydningen af ordet vante og ordets  
 relationer til for eksempel handske,  
 hånd og kulde. 

• Det morfologiske:	Markerer	-e	flertal	 
 som i huse og stole, eller er det en del  
 af ordets stamme som i vante?

• Det syntaktiske: ”Er din vante væk?”  
 Hvad i ordstillingen gør dette til et  
 spørgsmål?

• Det pragmatiske: Hvad er forskellen  
 på, ”Jeg har vanter på”, og ”jeg HAR  
 vanter på”? 

Sprogvanskeligheder er et 
kontinuum
Graden af sprogvanskeligheder kan 
variere fra milde sprogvanskeligheder 
som f.eks. et lavt ordforråd til meget 
omfattende sprogvanskeligheder. Derfor 
er det svært at give et præcist estimat 
for, hvor mange elever med sprogvan-
skeligheder, der er i en typisk dansk 
skoleklasse. 

Men forskningen kommer blandt andet 
med følgende estimater:

• Ca. 7 pct. af alle børn har vedvarende  
	 og	klinisk	definerede	sprogvanskelig- 
 heder, når de møder i skolen (O´Hare  
 & Bremner 2015).

• 10-15 pct. af alle børn har substanti- 
 elle problemer med at forstå, hvad de  
 læser, uden samtidig at have afkod- 
 ningsproblemer (Clarke, Snowling,  
 Truelove & Hulme, 2010). 

• 15 pct. af de femårige børn har sprog- 
 lige kompetencer, der svarer til et  
 treårigt gennemsnitsbarn (Bleses,  
 Jensen, Nielsen, Sehested & Sjö,  
 2016).

• Cirka halvdelen af alle tosprogede  
 børn i Danmark møder skolen med  
 svage sproglige kompetencer (Bleses,  
 Højen, Jørgensen, Jensen & Vach,  
 2010). 

Svag læseforståelse
Læseforståelse kræver et godt ordkend-
skab, forhåndsviden og brug af aktive 
strategier undervejs i læsningen så som 
monitorering af egen forståelse og evne 
til at drage logiske slutninger (inferens) 
ved at læse mellem linjerne. Derudover 
kræver det viden om, hvordan tekster er 
bygget op (Elbro, 2014). 

Elever med svage læsekompetencer har 
svært ved at forstå, hvad de læser. Det 
skyldes enten manglende afkodnings-
kompetencer eller manglende sprogfor-
ståelse eller begge dele (Joshi & Aron, 
2000). Den dårlige læseforståelse hos 
elever med ordblindhed skyldes speci-
fikke	afkodningsvanskeligheder,	mens	
elever med svage sprogkompetencer har 
svært ved at forstå, hvad de læser (Catts, 
Adlof, & Weismer, 2006; Joshi & Aron, 
2000). Disse elever har svært ved at 
forstå betydningen af en tekst og relatio-
nerne mellem betydninger i en tekst. 
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Indsatser med stor effekt

Læringsstrategier er både blandt de mest veldokumenterede og effektive typer 
af indsatser over for elever med eller i risiko for svage kompetencer i sprog og 
læseforståelse. Indsatserne handler primært om at give eleverne konkrete strate-
gier til, hvordan de lærer at forstå en tekst. Samlet set har læringsstrategier stor 
effekt på læseforståelsen, mens effekten for talesproglige kompetencer er lavere.  
 
Understøttende redskaber er læringsredskaber, der støtter eleverne i at bear-
bejde og undersøge informationen i en tekst. Det kan for eksempel være grafiske 
modeller eller kognitive kort. Effekten af understøttende redskaber er primært 
undersøgt blandt elever med indlæringsvanskeligheder. Her har indsatserne en 
moderat til stor effekt ikke mindst i forhold til at styrke læseforståelsen.  
 
Fælles boglæsning er indsatser, der fokuserer på fælles læsning af bøger for at 
understøtte elevernes sprog og læseforståelse. Fælles boglæsning er navnlig 
effektiv i forhold til at understøtte ordforrådet hos elever med svage sprogkom-
petencer og elever, der er i risiko for at få læseproblemer.  
 
 

Indsatser med moderat effekt

Samarbejdsorienteret læring betegner et stort antal programmer og interventi-
oner, der organiserer elevernes læring ved at sætte små grupper af elever sam-
men for at lave målrettede aktiviteter og interagere mundtligt og socialt. 
Indsatstypen har en positiv effekt for elever med eller i risiko for svage sprogkom-
petencer, herunder tosprogede elever. Effekten varierer dog mere end i de foregå-
ende indsatstyper. 

Sprogtræning er indsatser, der fokuserer på træning af sproglige kompetencer 
– ordforråd, morfologi eller afkodning – med det overordnede mål at styrke læse-
forståelsen. Effekterne af indsatserne varierer en del, men i gennemsnit opnår de 
positive effekter. Selvom hovedformålet med indsatserne ofte er at understøtte 
læseforståelsen, tenderer effekterne til at være højere for ordforråd og morfologi/
grammatik end for læseforståelse. 

IT-understøttede redskaber styrker sprog- og læseforståelsen ved, at indholdet 
formidles eller understøttes af computer eller andre teknologiske redskaber. De 
IT-understøttede redskaber omfatter både redskaber, der alene skaber adgang til 
digitale tekster for elever med svage læsekompetencer, og redskaber, der er 
målrettet læring ved at tilbyde eleverne støtte til at forstå en digital tekst via 
ordforklaringer, spørgsmål, video eller kognitive kort. Der er stor variation i effek-
terne, men de største effekter ses ved oplæsningsværktøjer, der støtter eleverne i 
at tilegne sig en tekst ved hjælp af gloser, der er kombineret med billeder. 

Seks overordnede indsatstyper er 
effektive til at styrke elevernes sprog 
og læseforståelse
Forskningskortlægningen afdækker seks 
overordnede	indsatstyper,	som	er	effek	
tive til at styrke sprog og læseforståelse 
blandt elever med svage kompetencer i   
sprog og læsning. Indsatstyperne er ikke 
gensidigt udelukkende men delvist 
overlappende,	og	de	anvendes	ofte	i	
kombination med hinanden. 

Mange af indsatserne bliver allerede i 
dag anvendt i danske skoler, og alle 
indsatser kan anvendes i klasseunder-
visningen enten for den samlede klasse  
eller i mindre grupper. 

Det er dog vigtigt at understrege, at de 
positive	effekter	af	indsatserne	forud-
sætter, at lærere og pædagoger anven-
der dem under strukturerede rammer og 
over en længere periode. Ligeledes 
kræver	en	positiv	effekt	ofte,	at	lærere	og	
pædagoger	anvender	flere	strategier	og	
læringselementer samtidig. 

Denne side viser en oversigt over de seks 
overordnede indsatstyper.

De følgende sider går i dybden med 
indsatstyperne ”Læringsstrategier”, 
”Understøttende redskaber” og ”Fælles 
boglæsning”, fordi disse strategier i 
gennemsnit	opnår	store	effekter,	mens	
de øvrige indsatstyper i gennemsnit 
opnår	moderate	effekter.	

Ønsker du at vide mere om de øvrige 
indsatstyper, kan du læse om dem i 
forskningskortlægningen ”Elever med 
svage kompetencer i sprog og læsefor-
ståelse”, som er opgivet i referencerne 
og kan downloades på emu.dk.



6

Læringsstrategier 

Effektive redskaber til at styrke elevers sprog og læseforståelse

Læringsstrategier er blandt de mest 
veldokumenterede	og	effektive	typer	af	
indsatser over for elever med eller i 
risiko for svage kompetencer i sprog og 
læseforståelse. Indsatserne handler 
primært om at give eleverne konkrete 
strategier til, hvordan de lærer at forstå 
en tekst. Elever med svage talesproglige 
kompetencer	har	nemlig	oftere	end	
andre problemer med at forstå, hvad de 
læser.	Ligeledes	læser	de	ofte	tekster	på	
en passiv måde. Læringsstrategier er 
derfor et relevant redskab til at under-
vise elever i at læse aktivt og være 
opmærksomme på, om en tekst giver 
mening – og hvis den ikke gør, så lære 
dem at tage de nødvendige skridt til at 
skabe mening ved for eksempel at gen-

læse, stille spørgsmål eller bede om 
hjælp.

Effekt
Samlet set har læringsstrategier stor 
effekt	på	læseforståelsen,	mens	effekten	
på talesproglige kompetencer er lavere. 

Anvendelse
Læringsstrategierne er først og fremmest 
undersøgt i forbindelse med tilegnelse 
af narrative eller faglige tekster i forskel-
lige fag. Fokus er på, hvordan eleverne 
går til og bearbejder en tekst, så de 
bliver mere aktive, bevidste og selvregu-
lerende, dvs. at eleverne i højere grad 
bliver i stand til at sætte mål for deres 

egen læring. Det sker ved at lære ele-
verne nogle konkrete strategier, der i 
nogle indsatser kan overlappe, og som 
ofte	afprøves	i	sammenhæng	med	andre	
indsatstyper. 

Læringsstrategierne er i sig selv uafhæn-
gige af det faglige område, men de er i 
den konkrete udmøntning påvirket af, 
om det handler om en matematisk 
grundbog eller en skønlitterær tekst. 
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Kognitive strategier
Disse strategier bruges til at øge forståel-
sen af et bestemt område eller tekst. De 
understøtter læseforståelsen direkte og er 
derfor	område-	og/eller	opgavespecifikke.	

Eksempler på kognitive  
strategier

For at øge læseforståelsen skal 
eleverne vide, at en tekst kan 
læses på flere niveauer og have 
strategier til at gøre det.

Læringsstrategi Beskrivelse

Aktivering af forhåndsviden Engagere eleverne i at aktivere for-
håndsviden samt forudsige og identifi-
cere nøgleord, som er vigtige for at 
forstå teksten.  

Overblik over ideer Eleverne bliver undervist i at identifi-
cere det centrale i en tekst. For eksem-
pel ved at lave en liste, der sorterer 
tekstindhold, ved at slette dobbelt 
information og uvæsentlig information, 
ved at opsummere afsnit eller reducere 
antallet af ord til en fjerdedel af den 
oprindelige tekst.

Logiske slutninger (inferens) Tekster indeholder en masse implicitte 
udsagn, som læseren skal skabe selv. 
Eleverne undervises i ud fra egen for-
håndsviden at slutte sig til en årsags-
sammenhæng ved hjælp af elementer i 
teksten. 

Identifikation af fagteksters logiske 
opbygning

Fagtekster kan være opbygget på 
mange måder, f.eks. sammenligning, 
problemløsning, årsag-effekt, deskrip-
tiv. Eleverne lærer at identificere 
opbygningen af forskellige fagtekster 
og bruge denne viden til at guide for-
ståelsen.

Læs på linjerne

•  Hvad står der direkte  
 i teksten?

Læs mellem  
linjerne

• Hvad mener forfattteren,  
 uden at skrive det  
 direkte?

Læs bag linjerne

• Hvad mener du, om det  
 du har læst?
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Før du læser:

• Læs overskriften og se på  
 billederne

• Hvad tror du, teksten  
 handler om?

Mens du læser:

• Er der ord i teksten, du  
 ikke forstår?

• Er der noget i teksten, du  
 undrer dig over?

• Er der noget i teksten, der  
 overrasker dig?

Efter du har læst:

• Fik du svar på de  
 spørgsmål, som du  
 stillede til teksten?

• Fandt du ud af, hvad  
 ordene betød?

•  Hvad får teksten dig til at  
 tænke på?

• Genfortæl teksten

Metakognitive strategier
Disse strategier handler om at få ele-
verne	til	at	reflektere	over	brugen	af	
læringsstrategierne og den læring, de får 
ud af det.

Eksempler på metakognitive 
strategier

Spørgsmål før, under og efter 
læsning hjælper eleven til at 
læse aktivt og overvåge sin 
forståelse af teksten. 

Læringsstrategier Beskrivelse

Planlægning af læsning Elevene vurderer de ressourcer, de skal 
anvende til at læse teksten, og forudsi-
ger antallet af sider, de skal læse inden 
for en bestemt tidsperiode. 

Monitorering af forståelse  
under læsningen

Eleverne monitorerer løbende deres 
egen forståelse af teksten ved hjælp af 
teknikker, der f.eks. omfatter tjeklister, 
spørgsmål til dem selv, visuel under-
støttelse eller selvregistrering af, hvor 
godt de vurderer, at indholdet er for-
stået. 

Evaluering efter læsningen Eleverne vurderer, hvor godt og effek-
tivt de har forstået teksten ved at gen-
fortælle den.
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Eksempel på indsats: 
Gensidig læsning i under-
visning af grundskole- 
elever og elever med  
sprogvanskeligheder 
(Takala, 2006)
Gensidig læsning er en undervisnings-
form,	hvor	eleverne	lærer	at	anvende	fire	
læringsstrategier: Forudsige, afklare, 
stille spørgsmål og opsummere.
Hensigten er, at strategierne hjælper 
eleverne til at stille spørgsmål under 
læsningen, så teksten bliver mere forstå-
elig.	De	støtter	også	eleverne	i	at	reflek-
tere over deres tankeprocesser under 
læsningen samt i at være aktivt involve-
rede og monitorere deres egen forstå-
else, mens de læser.  

I	en	finsk	undersøgelse	blev	gensidig	
læsning afprøvet på grundskoleelever i 
4. klasse og elever med sprogvanskelig-
heder. Undervisningen foregik i klassen, 
som en del af den normale undervis-
ning, hvor elementer af gensidig læsning 
blev inkorporeret i form af klassediskus-
sioner og gruppearbejde. Det anvendte 
materiale var elevernes egne lærebøger, 
så undervisningen krævede ikke, at man 
anskaffede	særligt	undervisningsmateri-
ale. Forløbet strakte sig over 5 uger med 
2-3 ugentlige undervisningsgange. 

I	de	første	fire	lektioner	blev	de	fire	stra-
tegier i gensidig læsning præsenteret for 
eleverne og diskuteret med eksempler 
på hver strategi. Én strategi pr. lektion. I 
indsatsperioden blev strategierne prakti-
seret	på	mange	forskellige	måder.	De	fire	
strategier blev præsenteret som ”Regler 
for at være en god læser”:

1. Tænk først over, hvad du allerede 
kender til emnet (forudsige). 

2. Hvis der er ord, du ikke kender, så 
find	ud	af,	hvad	de	betyder	(afklare).

3. Formulér spørgsmål til teksten 
(stille spørgsmål)

4. Efter	du	har	læst,	så	tænk	over,	
hvad teksten handlede om, og hvad 
der er hovedpointerne i teksten 
(opsummere). 

Forudsige: Blev øvet ved, at eleverne 
skulle gætte på, hvad en tekst handlede 

om, ud fra tekstens titel eller billeder fra 
bogen. 

Afklare: Blev	ofte	praktiseret	ved,	at	
eleverne	i	par	skulle	lede	efter	ord	og	
begreber, de ikke kendte. Først skulle de 
på egen hånd prøve at afklare, hvad 
ordene og begreberne betød. Hvis det 
blev nødvendigt, kunne de dernæst 
bede om hjælp fra en klassekammerat 
eller læreren. 

Stille spørgsmål: Eleverne øvede sig i 
at stille spørgsmål til teksterne. Først 
stillede de ”små spørgsmål” til detaljer, 
som	var	nemme	at	finde	i	lærebogen,	og	
hvor	svaret	var	kort	og	ofte	kun	et	enkelt	
ord. Dernæst stillede de ”store spørgs-
mål” til for eksempel tekstens hoved-
pointe,	som	krævede,	at	man	læste	flere	
afsnit i bogen, og som ikke kunne besva-
res med ét ord. Lærer og elever diskute-
rede forskellen på de svar, der opstod på 
baggrund af de forskellige typer spørgs-
mål. 

Opsummere: Blev øvet ved, at eleverne 
opsummerede korte og lange tekststyk-
ker og spillede rollespil. Eksempelvis 
læste de i grupper korte tekststykker, 
som	de	skulle	lave	en	overskrift	til,	der	
opsummerede indholdet. Derudover 
arbejdede de med at forkorte længere 
tekststykker til et begrænset antal sæt-
ninger. Endelig brugte de rollespil til at 
gengive indholdet i en tekst. For eksem-
pel i fysik, hvor eleverne spillede skyer 
og bjerge for at vise, hvordan regnen 
udvikler sig, når skyer og bjerge mødes. 

Effekt af indsatsen
Indsatsen blev afprøvet på 204 elever, 
hvoraf 154 elever var fra grundskoler, og 
50 elever havde sprogvanskeligheder og 
kom	fra	tre	specialskoler.	Effekten	af	
indsatsen blev målt ved hjælp af før- og 
eftertest	af	elevernes	læring.	Derudover	
modtog halvdelen af eleverne indsatsen 
forskudt i tid, så de fungerede som sam-
menligningsgruppe. Undersøgelsen 
viste, at gensidig læsning forbedrer 
elevernes læseforståelse. Indsatsen 
havde	navnlig	effekt	på	grundskole- 
elever i 4. klasse, men også elever med 
sprogvanskeligheder forbedrede deres 
læseforståelse.  
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Eksempel på indsats: 
Gensidig læsning målrettet 
talesproglige kompetencer 
(Clarke, Snowling, Truelo-
ve og Hulme 2010). 
I en engelsk undersøgelse blev gensidig 
læsning afprøvet i en indsats, der sig-
tede på at træne strategier til at forstå og 
producere talt sprog hos elever i 4. 
klasse. Eleverne i undersøgelsen gik alle 
i almenskolen men havde svag læsefor-
ståelse og svage sproglige kompetencer.  

Indsatsen bestod af 60 lektioner på 30 
minutter, som foregik mundtligt. 

Hver lektion var opbygget 
således:
• Ordforråd (5 minutter)   
 I starten af hver lektion blev ”dagens  
 ord” introduceret. Det skete med  
 udgangspunkt i den såkaldte  
 multiple-context learning approach,  
 som lægger vægt på, at eleverne skal  
 høre ordet i mange forskellige sam- 
 menhænge, for at de kan forstå og  
 bruge det. Denne tilgang betoner også  
 dialogen mellem lærer og elev, som  
 skal give eleverne mulighed for at  
 bruge ordet i relevante og velkendte  
 sammenhænge. Desuden lærer  
 eleverne en række strategier, som de  
 kan bruge til at afkode betydningen af  
 nye ord og udvide deres kendskab til  
 allerede kendte ord. 

 Endelig blev the multiple-context  
 learning approach suppleret med en  
 række aktiviteter, hvor læreren ind- 
	 drog	grafiske	modeller,	visuelle	og	 
 fysiske hukommelsesstrategier og  
 illustrationer.

• Gensidig læsning med talesprog  
 (7 minutter)   
 I denne del lyttede eleverne til en  
 mundtligt indholdsdel, for eksempel  
	 en	tekst	som	blev	læst	højt.	Herefter	 
 gennemførte de en aktivitet, hvor de  
	 mundtligt	brugte	de	fire	nøglestrate- 
 gier i gensidig læsning: Forudsige,  
 afklare, stille spørgsmål, opsummere.

• Figurativt sprog (5 minutter)  
 I	denne	del	udforskede	eleverne	figu- 
 rativt sprog, herunder idiomer som  
 faste vendinger, talemåder og ord 
 sprog, gåder, vittigheder og metaforer. 

• Talt sprog (7 minutter) 
I lektionens sidste del arbejdede ele-
verne med mundtlige fortællinger. 
Blandt andet ved at færdiggøre mundt-
lige fortællinger og optage deres fortæl-
ling på CD.

Effekt af indsatsen
I undersøgelsen blev 160 elever udvalgt 
på baggrund af screeninger af alle 4. 
klasses elever (8-9 år) i almenklasserne 
på 23 skoler i Yorkshire, England. De 160 
elever var kendetegnet ved, at de havde 
alderssvarende evner i stavning og 
ikke-verbale færdigheder. Til gengæld 
havde de i sammenligning med deres 
klassekammerater den svageste lyttefor-
ståelse og den største uoverensstem-
melse mellem læseforståelse og læse-
præcision. 

På hver af 20 deltagende skoler blev 8 
elever fra den udvalgte gruppe ved 
lodtrækning fordelt mellem en sammen-
ligningsgruppe og tre forskellige indsats-
grupper, som hver især afprøvede en 
indsats, der havde til formål at støtte 
elevernes læseforståelse. 

Elevernes læseforståelse og ordforråd 
blev	vurderet	før,	under	og	efter	indsat-
sen samt ved en opfølgning 11 måneder 
efter	indsatsen.	

Eleverne i alle indsatsgrupper forbed-
rede deres læseforståelse i forhold til 
sammenligningsgruppen, men gruppen, 
som modtog indsatsen med gensidig 
læsning rettet mod talesproglige kom-
petencer, gjorde allermest fremskridt i 
perioden, fra indsatsen sluttede, til 
opfølgningen 11 måneder senere. 

Ligeledes forbedrede eleverne i denne 
indsatsgruppe	deres	ordforråd,	og	efter-
følgende analyser viste, at dette var 
årsagen til elevernes forbedrede læse-
forståelse. 

Det viser, at elevernes ordforråd har stor 
betydning for deres læseforståelse, og at 
undervisning rettet mod talesproglige 
kompetencer kan være med til at styrke 
læseforståelsen hos elever med svage 
sproglige kompetencer. 



Understøttende redskaber 

Effektive redskaber til at styrke elevers sprog og læseforståelse

Elever med svage faglige kompetencer, 
herunder svage sproglige kompeten-
cer, kan få mere ud af undervisningen, 
hvis læringsmaterialerne bliver tilpas-
set til dem eller understøttet af andre 
materialer. 

Understøttende redskaber er lærings-
redskaber, der hjælper eleverne med at 
bearbejde og undersøge information i 
en tekst. Idéen er, at redskaberne hjæl-
per eleverne med at organisere tekstens 
indhold, hvilket giver dem en mere 
sammenhængende forståelse af teksten. 

Visualisering hjælper eleverne med at 
forstå teksters hovedpointer og organi-
sering, så teksten bliver mere menings-
fuld og lettere tilgængelig.  

Anvendelse
Understøttende redskaber kan anven-
des i alle fag. 

Effekt
Effekten	af	understøttende	redskaber	er	
navnlig undersøgt blandt elever med 
indlæringsvanskeligheder, hvor indsats-
typen	har	moderat	til	stærk	effekt	på	
læseforståelsen. 
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Understøttende redskaberEffektive redskaber til at styrke elevers sprog og læseforståelse

Eksempler på  
understøttende redskaber Eksempler på huskevers

Type Beskrivelse

Kognitive kort Kognitive kort er mentale repræsentati-
oner, der hjælper eleven til at tilegne 
sig, kode, lagre og genkalde ny viden. 
De illustreres ofte visuelt i grafiske 
modeller. Hovedelementerne i kogni-
tive kort er begreber, typisk placeret i 
bokse, og relationerne mellem dem. 
Kognitive kort understøtter forståelsen 
af svært tilgængeligt stof gennem visuel 
repræsentation af viden og begreber, 
der reducerer kompleksitet og under-
støtter hukommelsen. 

Semantiske modeller Visualisering af et ords betydning og 
relationer til andre ord, som også hjæl-
per til at aktivere baggrundsviden, 
forudsige relationer mellem ny og 
kendt viden og generere definitioner for 
ukendte ord inden for et kendt område. 

Grafiske modeller Understøtter forståelsen af et tekstind-
hold ved at illustrere opbygningen af en 
tekst samt relationer mellem fakta, 
begreber og ideer. 

Ofte anvendte modeller er analogi-mo-
deller, modeller til at illustrere hoved-
pointe og detaljer eller opbygningen i 
forskellige teksttyper, f.eks. årsag-virk-
ning. 

Hukommelsesteknikker enten med 
eller uden grafisk materiale

Teknikkernes overordnede formål er at 
understøtte læring ved at gøre svær 
tilgængelig information mere konkret 
og nemmere at huske. 
Hukommelsesteknikker hjælper hjer-
nen til bedre at lagre og genkalde vigtig 
information ved at hjælpe eleven til at 
forbinde oplysninger med ord, sætnin-
ger eller billeder. De kan også hjælpe 
eleven til at huske indholdet i en tekst.

Eksempler er tilknyttede billeder, brug 
af akronymer (forkortelser dannet af 
ord eller orddeles forbogstaver) eller 
vers, samt at lave nye subjektive eller 
objektive kategorier.  

Navneord

• Alle ting på denne jord, 
 kalder vi for navneord.

Udsagnsord

• Alt vi gør på denne jord,  
 kalder vi for udsagnsord.

Tillægsord

• Alt vi er på denne jord, 
 kalder vi for tillægsord.
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Understøttende redskaberEffektive redskaber til at styrke elevers sprog og læseforståelse

Eksempel på indsats: Brug 
af grafiske modeller i 
undervisning af elever med 
indlæringsvanskeligheder 
(DiCecci & Gleason, 2002)
En amerikansk undersøgelse fokuserede 
på	at	bruge	grafiske	modeller	til	at	støtte	
elever med indlæringsvanskeligheder i 
at tilegne sig relationel viden fra fagtek-
ster. Mange fagtekster indeholder nem-
lig meget faktuel viden, men de er ikke 
altid særlig eksplicitte om, hvordan 
centrale begreber og principper inden 
for et sagområde hænger sammen. 
Mange elever har derfor brug for ekspli-
cit undervisning i, hvordan begreber er 
forbundet eller relateret til hinanden. 

Indsatsen tog udgangspunkt i sam-
fundsfaglige	emner	og	varede	fire	uger	
fordelt på 20 skoledage med cirka tre 
lektioner om dagen. 

Undervisningens tekster blev inddelt i 
indholdsdele, som var centreret om et 

enkelt tema, et begreb eller en idé. Hver 
lektion omhandlede én indholdsdel. 

Der	blev	udviklet	grafiske	modeller	for	
hver	indholdsdel.	De	grafiske	modeller	
var designet til at gøre implicitte relatio-
ner mere eksplicitte eller give en nøgle 
til de relationelle forhold. 
Hovedbegrebet blev placeret i en stor 
kasse, mens de understøttende informa-
tioner blev placeret i mindre kasser. 
Linjer og pile mellem kasserne blev 
brugt til at vise forbindelser og relatio-
ner.		Ingen	af	de	grafiske	modeller	inde-
holdt mere end 16 kasser. (Se eksempel 
næste side.) 

I hver lektion startede læreren med at 
bruge 5-10 minutter på at gennemgå 
nye ord i indholdsdelen samt ord, der 
var svære at afkode. De dage, hvor ele-
verne startede på nye kapitler, guidede 
læreren også eleverne i at aktivere deres 
forhåndsviden, spore sig ind på indhol-
det og læse aktivt ud fra kapitlets titel, 
overskrifter,	underoverskrifter,	kapitelre-

sumé og spørgsmål i slutningen af kapit-
let. Det tog cirka 12-15 minutter. 

Derefter	læste	eleverne	på	skift	højt	i	10	
minutter, og hvis der var afkodningsfejl 
blev de straks rettet og ordet udtalt 
korrekt,	hvorefter	eleverne	gentog	det.	

Undervejs stillede læreren forståelses-
spørgsmål, både faktuelle spørgsmål og 
spørgsmål, der krævede, at eleverne 
dannede logiske slutninger. Hvis ele-
verne ikke kunne svare, blev tekststykket 
læst højt igen, og læreren gentog 
spørgsmålet – og hvis de stadig ikke 
kunne svare, gav læreren dem svaret og 
forklaringen.

 

Eksempel på semantisk 
model: Betydningsordkort

Løvtræ

Træer med 
grønne blade

Eg Bøg

Vokser  
i jord

Skal have 
vand og lys for 
at leve og gro

Har grønne 
blade, når  

det er forår og 
sommer

Om efteråret 
visner træets 

blade og  
falder af.

Hvad er det?

Eksempler

Hvordan er det?



14
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Derefter	brugte	læreren	20	minutter	på	
at forklare relationelle forhold i tekst-
stykkerne. Dette foregik med udgangs-
punkt	i	den	grafiske	model.	Når	læreren	
havde forklaret modellen, udfyldte 
eleverne	selv	den	grafiske	model,	som	
de	fik	udleveret	delvist	udfyldt.	Til	slut	
gennemgik de sammen modellen igen, 
og den blev repeteret i senere lektioner. 

Derudover blev eleverne undervist i at 
lave resuméer. 

Al undervisningen fulgte desuden nogle 
generelle principper for intensiv under-
visning: 1) Mere brug af direkte undervis-
ning. 2) Mere tid til at undervise i de 
enkelte elementer. 3) Færre elever pr. 
lærer. 4) Tilstrækkelig tid til at øve hvert 
enkelt element. 

Effekt af indsatsen
For	at	undersøge	effekten	af	at	bruge	
grafiske	modeller	blev	eleverne	i	under-
søgelsen ved hjælp af lodtrækning delt i 
en indsatsgruppe og en sammenlig-
ningsgruppe. Sammenligningsgruppen 
fik	præcis	den	samme	undervisning	som	
indsatsgruppen, bortset fra, at gennem-
gangen af de relationelle forhold ikke 
blev	understøttet	af	grafiske	modeller.	
Til gengæld arbejdede eleverne med 
relationer og begreber på mange andre 
måder. For at forstå begrebet samle-
båndsarbejde så de for eksempel bille-
der af det, hørte forklaringer og tog 
noter. Desuden dannede de selv et 
samlebånd og fremstillede et papirpro-
dukt. 

Før	og	efter	indsatsen	blev	eleverne	
testet med quizzer og multiple choice 
test, der undersøgte deres faktuelle 
viden.	Derefter	skulle	de	7	dage	inde	i	
indsatsen	og	efter	de	20	indsatsdage	
skrive essays om emnet. Ved essay-skriv-
ningen måtte de bruge noter og materi-
aler fra undervisningen, inklusiv de 
grafiske	modeller.	

Undersøgelsen viste, at eleverne i begge 
grupper tilegnede sig lige meget faktuel 
viden. Til gengæld inddrog eleverne fra 
indsatsgruppen	allerede	efter	7	dage	
flere	relationelle	udsagn	i	deres	essays	
end sammenligningsgruppen (47 mod 
34),	og	efter	20	dage	inddrog	de	markant	
flere	relationelle	udsagn	end	eleverne	i	
sammenligningsgruppen (57 mod 27). 

Eksempel på grafisk model fra undervisningsforløbet. 

Hvordan TEKNOLOGI påvirkede livet i 1920´ erne

Livsstil
Mindre arbejde = mere fritid

Hårde hvidevarer = mere fritid

Mere produktion  
til lavere omkostninger

Flere mennesker køber 
produkter

Teknologi

Produktion

Økonomi

Højere lønninger

Kortere arbejdsuge

Masseproduktion

Samlebånd
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Fælles boglæsning

Effektive redskaber til at styrke elevers sprog og læseforståelse

Fælles boglæsning er indsatser, der 
fokuserer på fælles læsning af bøger for 
at understøtte elevernes sprog og læse-
forståelse. Indsatstypen er navnlig vigtig, 
når det handler om at introducere og 
lære elever nye ord, fordi bøger giver 
dem mulighed for at møde ord, de ikke 
typisk hører i hverdagen. 

Boglæsning og ordforråd
Fælles boglæsning indgår tit som led i 
bredere ordlæringsstrategier. Her kom-
bineres fælles boglæsning med fokus på 
særlige udvalgte fokusord, der bliver 
introduceret, gentaget mange gange og 
anvendt	i	aktiviteter	før,	under	og	efter	
læsningen. Flere ordlæringsstrategier 
kombinerer også dialogisk læsning med 
princippet om PEER actions: Prompt the 
child to say something (få barnet til at 
sige noget), Evaluate the childs respond 
(følg op på barnets svar), Extend the 
child´s respond and Repeat the prompt 
(udvid barnets svar og tilskynd atter 
barnet til at sige noget). 

Andre ordlæringsstrategier er: 

•	 Definition	af	ord

• Stille spørgsmål som middel til at  
 fremme diskussion af ord og  
 forståelse af bogens indhold

• Genfortælling af bogens indhold

• Brug af rekvisitter til at illustrere ords  
 betydninger

•	 Efterfølgende	aktiviteter,der	fremmer	 
 udforskning og diskussion af ordene

Anvendelse og effekt
Indsatstypen bruges typisk i arbejdet 
med de yngste børn fra børnehave og til 
4.	klasse,	og	den	er	særdeles	effektiv	i	
forhold til at understøtte ordforrådet hos 
elever med svage sprogkompetencer. 
Fælles boglæsning er derfor et pædago-
gisk redskab, som lærere og pædagoger 
kan anvende strategisk til at styrke ord-

forrådet hos elever, der er i risiko for at få 
læseproblemer senere. 

Derudover	er	der	afledte	effekter	på	
før-skriftlige	kompetencer,	som	blandt	
andet handler om at styrke elevens 
opmærksomhed	på	lyd	og	skrift.	

Forskningskortlægningen peger på, at 
de	mest	effektive	måder	til	at	under-
støtte ordforråd og læseforståelse er 
dialogisk læsning, IT-understøttet bog-
læsning og boglæsning, hvor den 
voksne anvender begrænset eller udvi-
det brug af spørgsmål i forbindelse med 
læsningen. Ligeledes har voksen-barn- 
interaktioner stor betydning for elever-
nes udbytte, da højtlæsning uden nogen 
form for interaktion kun i begrænset 
omfang støtter ordforrådsudviklingen. 
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Eksempler på forskellige typer af Fælles boglæsning

Type Beskrivelse

Dialogisk læsning Læsningen skifter gradvist fra voksenlæseren til barnet gennem forskellige teknikker som åbne 
spørgsmål, gentagelser og modellering. Læsningen er interaktiv med mange ture, og læreren stiller 
spørgsmål og støtter barnet i at snakke om bogen på mere og mere avancerede måder.

Gentagen læsning Samme bog læses flere gange.

Begrænsede spørgsmål Spørgsmål før, under og efter læsning, men ikke udvidet dialog. 

Computerunderstøttet Oplæsning via computer.

Udvidet ordforråd Aktiviteter før, under og efter læsning fokuseret på ordforråd og/eller begreber. Mere end blot at 
definere ord. Aktiviteterne udføres med det formål at øge ordforrådet.

Andre Oplæsning af tekst uden brug af elementer fra de øvrige typer. 

Eksempel på indsats: 
Dialogisk læsning 
kombineret med 
undervisning i ordforråd i 
børnehaveklassen (Coyne, 
Simmons, Kame´enui & 
Stoolmiller, 2004)
Elever med et lavt ordforråd, som er i 
risiko for læsevanskeligheder, kan have 
sværere ved at lære nye ord blot ved 
hjælp af boglæsning end andre elever. I 
en amerikansk undersøgelse udviklede 
forskerne derfor en indsats, der kombi-
nerede dialogisk læsning med undervis-
ning i ordforråd. Indsatsten blev afprø-
vet på børnehaveklasseelever, som var i 
risiko for læsevanskeligheder. 

Undervisning i ordforråd
Ordforrådsindsatsen var baseret på 
følgende principper:

• Omhyggeligt udvalgte ord: Der var  
 udvalgt tre målord pr. børnebog, som  
 eleverne blev undervist eksplicit i.  
 Målordene blev valgt, fordi de var  
 vigtige for at forstå historien, og fordi  
 de sandsynligvis var ukendte for  
 eleverne. 

•	 Enkle	orddefinitioner:	Læreren	gav	 
	 eleverne	en	simpel	definition	eller	et	 
 synonym for målordet, når de skulle  
 lære et nyt ord. F.eks. ”Rumpus   
 (=engelsk ord) betyder vild leg”.  

	 Læreren	brugte	derefter	 
	 definitionen	inden	for	rammerne	af	 
 historien. F.eks.: ”Nu siger jeg sætnin- 
 gen med ordene, der betyder det  
 samme som rumpus”: ”Lad den vilde  
 leg begynde”. 

•	 Direkte	vejledning:	Definitioner	af	 
 målord blev præsenteret gennem  
 direkte og entydig vejledning.  
	 Definitioner	blev	eksplicit	modelleret	 
 af læreren ved hjælp af klare og kon- 
 sekvente formuleringer. 

• Rige læringsmuligheder: Læreren gav  
 eleverne mulighed for at diskutere  
 målordene i en udvidet samtale før og  
	 efter	historielæsningen.	Desuden	 
 stillede læreren spørgsmål, der skulle  
 hjælpe eleverne med at få en dybere  
 forståelse af ordenes betydning.  
 F.eks.: ”Er rumpus mest som at sidde  
 stille eller som vild leg?”. Eller: ”Har du  
 nogensinde været i en ”rumpus?”. 

• Gentagen eksponering: Målord blev  
 introduceret og gennemgået mini- 
 mum seks dage i en bestemt række- 
 følge. Hvert målord blev først anvendt  
 af læreren i forskellige sammen- 
	 hænge.	Derefter	øvede	eleverne	sig	i	 
 at anvende ordene i sætninger.  
	 Efterfølgende	blev	ordene	indarbejdet	 
 i en genfortælling af historien, og til  
	 sidst	blev	målordene	diskuteret	i	flere	 
 nye sammenhænge. 

Struktur og varighed
Indsatsen tog udgangspunkt i 40 børne-
bøger, som lærer og elever læste i løbet af 
108 lektioner. Den var struktureret i 20 
6-dages-cyklusser, der blev afviklet over 7 
måneder. I hver cyklus arbejdede elever 
og lærer med to bøger. På dag 1 og 3 
læste de den ene bog, og på dag 2 og 4 
læste de den anden. På dag 5 og 6 var der 
fokus på at integrere målordene ved at 
anvende dem i bredere sammenhænge. 
På dag 5 og 6 genfortalte eleverne også 
historierne ved hjælp af illustrationer. 
Læreren opfordrede eleverne til at bruge 
målordene, når de genfortalte historierne.  

Effekt af indsatsen
Effekten	af	indsatsen	blev	undersøgt	ved	
hjælp af et lodtrækningsforsøg. Det viste, 
at eleverne, som deltog i indsatsen, 
forøgede deres kendskab til målordene 
langt mere end eleverne i sammenlig-
ningsgruppen. Eleverne med lavt ordfor-
råd	fik	sågar	et	større	udbytte	af	arbejdet	
med målordene end eleverne med højt 
ordforråd set i forhold til eleverne i sam-
menligningsgruppen. Det indikerer, at 
dialogisk læsning kombineret med 
undervisning i ordforråd kan være med 
til at indsnævre, eller i hvert fald bremse 
ordforrådskløften	blandt	elever.



17

Fælles boglæsningEffektive redskaber til at styrke elevers sprog og læseforståelse

Indsatstypernes 
videnskabelige grundlag

Videnskabeligt 
grundlag for  
indsatstypen  
”Fælles  
boglæsning”

Pædagogisk-didaktisk metode: 
Direkte understøttelse af sprog- og 
læseforståelse.

Empirisk grundlag:  
2 forskningskortlægninger med i 
alt 54 primærstudier.  
Forskningskortlægningerne er 
opgivet i referencerne under punk-
tet "Fælles boglæsning". 

Målgruppe i kortlægningerne:  
Elever med vanskeligheder (2).

Indholdsmæssigt fokus i  
kortlægningerne:  
Talesprog (1), flere kompetencer 
(1). 

Klassetrin:  
Dagtilbud (2), 0. kl. (2), 1.- 6. kl. (2)  

Indsatsformat i  
kortlægningerne: Individuelt (1), 
små grupper (1), store grupper (1), 
teknologi (1), ikke angivet (1). 

Studier med effektstørrelser (6): 
>0.01 - <0.3 (33 pct.), >0.6 (67 pct.). 

Indsatstypen anvendes ofte  
sammen med:  
Sprogtræning, læringsstrategier 
og IT-understøttede redskaber.   

Videnskabeligt 
grundlag for  
indsatstypen  
”Understøttende  
redskaber”

Pædagogisk-didaktisk metode: 
Indirekte understøttelse af sprog- 
og læseforståelse.

Empirisk grundlag:  
7 forskningskortlægninger med i 
alt 160 primærstudier. 
Forskningskortlægnignerne er 
opgivet i referencerne under punk-
tet "Understøttende redskaber".

Målgruppe i kortlægningerne:  
Elever med vanskeligheder (7).

Indholdsmæssigt fokus i  
kortlægningerne:  
Læseforståelse (7). 

Klassetrin:  
0. kl. (3), 1.- 6. kl. (7), 7.- 10. kl. (6),  
10. kl. ≥ (4). 

Indsatsformat i  
kortlægningerne: Individuelt (3), 
parvis (2), små grupper (4), store 
grupper (3), teknologi (2), ikke 
angivet (2). 

Studier med effektstørrelser (8): 
>0.01 - <0.3 (13 pct.), >0.30 - <0.6 
(25 pct.), >0.6 (63 pct.). 

Indsatstypen anvendes ofte  
sammen med:  
Læringsstrategier, 
IT-understøttede redskaber og 
samarbejdsorienteret læring.   

Videnskabeligt 
grundlag for  
indsatstypen  
”Lærings-
strategier”

Pædagogisk-didaktisk metode: 
Direkte understøttelse af sprog og 
læseforståelse.

Empirisk grundlag:  
16 forskningskortlægninger med i 
alt 333 primærstudier. 
Forskningskortlægningerne er 
opgivet i referencerne under punk-
tet "Læringsstrategier".

Målgruppe i kortlægningerne:  
Elever med vanskeligheder (12), 
tosprogede elever (3), Ingen speci-
fik målgruppe (1).

Indholdsmæssigt fokus i  
kortlægningerne:  
Talesprog (1), læseforståelse (12), 
flere kompetencer (3). 

Klassetrin:  
0. kl. (7), 1.- 6. kl. (14), 7.- 10. kl. 
(14),  
10. kl. ≥ (8). 

Indsatsformat i  
kortlægningerne: Individuelt (5), 
parvis (2), små grupper (6), store 
grupper (4), teknologi (2), ikke 
angivet (9). 

Studier med effektstørrelser 
(26): >0.01 - <0.3 (8 pct.), >0.30 - 
<0.6 (23 pct.), >0.6 (69 pct.). 

Indsatstypen anvendes ofte  
sammen med:  
Samarbejdsorienteret læring, 
understøttende redskaber og 
IT-understøttede redskaber. 

I forskningskortlægningen kaldes denne 
indsatstype blot for ”Boglæsning”.
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Plakat  
Visualiserer vidensnotatets 
vigtigste pointer og  
kan hænges op, fx på 
lærerværelset. 

 

Animationsvideo. Introducerer 
pointerne fra vidensnotatet på 
halvandet minut.

Du kan finde udgivelser og 
 produkter om  
" Effektive redskaber til at 
styrke elevers sprog og 
læseforståelse"på 
www.childresearch.au.dk 
og www.emu.dk.

Vidensnotat  
Baserer sig på  
en syste matisk 
 vidensopsamling  
om "Effektive redska-
ber til at styrke 
elevers sprog og 
læseforståelse"

Du står med en del af en samlet videnspakke
Dette vidensnotat indgår i en videnspakke, der indeholder 
en række forskellige produkter, der på hver sin måde 
præsenterer og lægger op til videre arbejde med 
vidensnotatets pointer om "Effektive redskaber til at styrke 
elevers sprog og læseforståelse".

Effektive redskaber til at styrke elevers sprog og læseforståelse

http://www.emu.dk
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Svage kompetencer i sprog og læseforståelse har 
negative konsekvenser for elevers udbytte af under-
visningen og for deres livsmuligheder generelt. 

Dette vidensnotat giver en introduktion til, hvad det 
vil sige at have svage sprogkompetencer, og hvilke 
redskaber lærere og pædagoger i grundskolen kan 
anvende for mest effektivt at støtte elever med svage 
kompetencer i sprog og læseforståelse.

Redskabernes effekt er dokumenteret af TrygFondens 
Børneforskningscenter for Undervisningsministeriet i 
en forskningskortlægning, der er baseret på 39 forsk-
ningskortlægninger, 667 forskningsstudier og 75.000 
– 100.000 børn. 

Find hele materialet på:
www.childresearch.au.dk
www.emu.dk

http://www.emu.dk



