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Program 
-Hvordan kan en erhvervsskole inkludere 
elever med læsevanskeligheder?

• Kort præsentation

• Screening af sproglige kompetencer

• Ordkendskab og gråzonesprog

• Før-, under- og efterlæsning – m/mange eksempler fra praksis

• Læseguides

• Måske
• Digitale læremidler – mulighed og udfordringer på erhvervsskolerne



Summeopgave (2 minutter)

Forestil dig, at du kender en ung, læse-skrive-udfordret person, der skal 
i gang med en erhvervsuddannelse.

Hvilke tre ønsker kunne du have på vedkommendes vegne til 
underviserne og skolen?

Del med din sidemand.



Den inkluderende erhvervsskole har fokus på



Kortlægning af sproglige kompetencer 
– EUD-screening

Måling af den enkelte elevs læseforståelse, lytteforståelse
og skriftlige udtryksfærdighed

Udgangspunkt for indsigt og handling:

• eleverne

• skolen/studievejlederen

• læsevejlederen

• faglærerne

ordblinde, læsevanskeligheder (it-rygsæk 
eller støtte) 
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Kompetencespind – et overblik
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Mere detaljeret om elevens læsning
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Testens niveauer
Gruppe 4 Ingen sprogvanskeligheder

Niveaugrænse B2 NIVEAU Score ca. 80 % 

Gruppe 3
Mindre sprogvanskeligheder 

– egen indsats på baggrund af selvindsigt og vejledning

Niveaugrænse
INDGANGSSPECIFIK GRÆNSE – defineres af den enkelte EUD indgang

Men ligger omkring 65 %

Gruppe 2

Væsentlige sprogvanskeligheder 

- Behov for ekstra støtte og for lærerfokus på bl.a. gråzonesprog

og på valg af lærermidler 

Niveaugrænse FAST GRÆNSE Score ca. 50 %  

Gruppe 1 Alvorlige vanskeligheder – sendes SPS og/eller ordblindetest
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Den enkelte klasse – her en EUX-klasse



En EUD-klasse



Opkvalificering 
af faglærerne
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Fokus på 
faglærerne
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Link til UVM om 
tekstforståelse

http://pub.uvm.dk/2011/fagliglaesning/vigtige_komponenter_i_tekstforstaaelse.html


Arbejde med ordkendskab 
og sproghandlinger



Ordkendskab og læseforståelse

• En tommelfingerregel: 
• eleven skal forstå 90 – 95% af ordene i en tekst for at kunne læse med 

forståelse

• Bredden og dybden af ordforrådet er afgørende, samt evnen til at bruge 
ordene i kommunikation
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Gråzonesprog

• Gråzonesprog er mange af de ord og udtryk, vi og fagbøgerne 
anvender, når vi forklarer faglige begreber. Vi forventer, at eleverne 
forstår ordene, men en del af eleverne forstår dem ikke.

• De svære ord, der ikke er fagord eller fremmedord.
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Fagtekst hvor en del gråzoneord er fjernet
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Den religiøse middelalder

Den vigtigste forskel mellem middelalderen, antikken og renæssancen var den 
religiøse _____, som man havde i middelalderen. Den katolske kristendom var den 
_____og dominerende religion, og den _____alle dele af samfundet. 

Alle naturvidenskaber og filosofier _____ _____ teologien, og Den Katolske Kirke 

blev med tiden den største og mægtigste samfundsinstitution. 

Med Bibelen i hånden forsøgte man at forstå verden, og hele samfundsinddelingen 
_____ _____ _____ i Bibelen og den katolske tro. Det enkelte menneske var ikke så 
interessant, _____ _____ _____ at finde sandheden bag hele verden.



Hele teksten
Den religiøse middelalder
Den vigtigste forskel mellem middelalderen, antikken og renæssancen var 
den religiøse tankegang, som man havde i middelalderen. Den katolske 
kristendom var den ubetinget største og dominerende religion, og den 
prægede alle dele af samfundet. 

Alle naturvidenskaber og filosofier var underlagt teologien, og Den Katolske 
Kirke blev med tiden den største og mægtigste samfundsinstitution. 

Med Bibelen i hånden forsøgte man at forstå verden, og hele 
samfundsinddelingen fandt sin berettigelse i Bibelen og den katolske tro. Det 
enkelte menneske var ikke så interessant, det gjaldt om at finde sandheden 
bag hele verden.
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Talemåder/faste 
vendinger

Passiv
Lange sammensatte ord
‘Skoleord’

eller bare ‘før-faglige’ ord



Arbejde med faglige begreber
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For at et fagord kan blive 
en del af elevens aktive 
ordforråd, skal eleven 
arbejde med det og selv 
anvende det

læse – skrive – stave –
forstå – anvende –
forklare 



Svar - bazar
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Ordkort
Ordet: ..

Forklaring Det modsatte:
Det  samme:

Eksempel

Bøjning

Model/illustration

(Du kan fx hente billeder på Google)

Mundtlig forklaring

(Her kan eleven indtale en forklaring, et eksempel – eller få læreren eller en klassekammerat til at indtale et. Eller eleven kan indsætte 
et videoklip)

Forklaring på andet sprog

Link:
(søg fx på google)

http://images.google.dk/imghp?hl=da&tab=wi
http://www.google.dk/


Nogle af de digitale 
muligheder
• www.socrative.com

• www.padlet.com

• www.getkahoot.com

• www.WordJuggle.com

• https://www.thinglink.com/
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http://www.socrative.com/
http://www.padlet.com/
http://www.getkahoot.com/
http://www.wordjuggle.com/
https://www.thinglink.com/


QR-koder
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Læs evt. mere om brug af QR-koder i undervisningen:
https://implementeringafelaering.wikispaces.com/QR+koder+og+augmented+reality

https://www.youtube.com/watch?v=Zu5SmcZuepw
https://implementeringafelaering.wikispaces.com/QR+koder+og+augmented+reality


Spil
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Arbejd med fagord
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Før 
læsning

Under 
læsning

Efter 
læsning

Det drejer sig om at aktivere 
forhåndsviden og ordforråd:
 få eleven til at aktivere sin viden 

om emnet

 få eleven til at forudsige indholdet

 få eleven til at stille opklarende 
spørgsmål

 give eleven et klart læseformål

Før-læsning



Før læsning

• Sæt teksten ind i en sammenhæng for eleven 

• Gør teksten tilgængelig for eleven – fortæl, hvad den handler om

• Giv om nødvendigt eleven gloser

• Find evt. en video, der forklarer emnet

• Giv eleven et læseformål:
• Forklar årsagerne til x

• Forklar faktorerne i x
• Forklar virkningen af x

• Gengiv faserne i x

• Beskriv vigtige begivenheder i x
• Udfør x

• Læseguides (senere)



Forventningsafstemme – motivere



Før 
læsning

Under 
læsning

Efter 
læsning

Under-læsning

• Under-læsningsaktiviteter 
handler om det, eleven skal 
gøre for at forstå teksten, 
medens den læses.

• Eleven skal have et læseformål, 
og det læseformål kan 
understøttes af spørgsmål 
stillet af faglæreren. 



Under læsning

• Giv eleven en anvisning på læsestrategi
• Skim side 31-35, læs og forstå faktaboksene. Studielæs side 36 og 37

• Stil læsespørgsmål for at fastholde elevens læsning

• Læs teksten højt sammen med eleverne

• Arbejd med nøgleord

• Tag notater sammen med eleverne



Noteark



Aktivitet og 
forståelseskontrol
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Før 
læsning

Under 
læsning

Efter 
læsning

Efter læsning

• Eleverne arbejder mere 
selvstændigt med de nye 
fagbegreber

• Anvender den nye viden

• Taler og skriver

• Eleven cementerer sin viden





Anvendelse af ny viden vha. ThingLink
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https://www.thinglink.com/scene/647311739028766722


Efterlæsning - Portfolio med udgangspunkt 
i billeder eller video
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Læseguides

• Guide/ rejsefører

• En erfaren læser er dygtigere end en uerfaren: modellering

• En læseguide sætter tempoet ned og sikrer, at der sker aktivitet 
undervejs

• Faste aktiviteter hver gang

• Spørgsmål til teksten skal gå på forståelse og animere til 
inferensdannelse – ikke kun fakta i teksten

• Formålet med stilladsering er:
- at støtte kursistens udvikling af læsestrategier
- at løse svære opgaver



Læseguides
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Læsning og skrivning

• Skrivning indgår i alle skolens fag

• Alle lærere bidrager til at udvikle elevernes skrivekompetence

• Det giver ikke mening at undervise i læsning uden samtidig at 
undervise i skrivning

• Skrivning er en del af læsningen

• Skrivning giver en dybere forståelse

• Skrivning er en studiekompetence
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En god skriveordre

Kilde: Mette Bak Bjerregaard, Nationalt Videnscenter for læsning, Ph.d-opgave



Faglærernes 
egne tekster 
til eleverne



Vurdering af undervisningsmidler

•Læseværdighed

•Læsbarhed 

•Læselighed
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Fra papir- til i-bøger



I-bogens mange styrker 

• Oplæsningsfunktion og 
andre funktionaliteter

• Ordopslag i teksten

• Søgefunktion

• Noter

• Interaktivitet

• Multimodaliteten 
- billeder, animationer,
video ….



Navigation 
– udfordringer eller potentialer?

‘De uddannelsesfremmede’ har behov 
for:

• Direkte links

• Udpegning af det vigtige

‘De unge og it-vante’ 

• Det er nemmere

• Altid bogen med

• Bøgerne samlet ét sted

• Indholdet opleves ‘samlet’

• Der er overoverblik

‘De digitale indvandrere’

• Mister overblikket

Navigation 1
Navigation 2
Navigation 3

https://youtu.be/tfNV4sWGRBE
https://youtu.be/KVb1ZjiVnRM
https://youtu.be/rF1myXyzmLk


Ordopslag

• En ordblind læsers drøm

• Flere ord-opslag

https://youtu.be/47BYcMl_E60
https://youtu.be/jkd_VpgGsNk


Fordele ved multimodale materialer, som ofte 
trækkes frem:
• Eleverne har altid bogen med 

• Eleverne bruger deres computer aktivt i undervisningen, når 
undervisningen sker gennem en ibog

• I-bogens funktionaliteter , fx notefunktion og ordforklaringer, understøtter 
læringen

• I-bogens interaktivitet 

• I-bogens modaliteter, fx filmklip, 
animationer og oplæsning, 
styrker læringen 

• I-bogen er et samlingspunkt i 
undervisningen ved samtidig brug af klassens digitale tavle. 
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Udfordringer ved digital læsning og EUD/EUX
• Digitale materialer oftest 

• Omfattende

• Uoverskuelige

• Mange forskellige tekstformer (modaliteter) – samspillet ikke 
tydeligt

• Hvilken modalitet understøtter læseformålet bedst?

• Elevernes hverdagsbrug af digital læsning præget af lyst og 
tilfældighed.
Læsningen er ofte overfladisk og ufokuseret (’power browsing’)

• Elevernes forskellige brug af teksterne kan vanskeliggøre samarbejde



Anvendelse af 
videoer og billeder
- mere enkelt layout



Quizzer

• Glade

• Quiz

 Variation

 Repetition 

 Hukommelse

 Overblik over stoffet

https://youtu.be/qiXfqK2jQKU
https://youtu.be/j1Xy6Uousnw




Spørgsmål? 



Et par henvisninger
Center for faglig læsning og skrivning: http://cfflos.dk/

• Den sproglige dimension – Sproget som redskab til læring, nyt hæfte fra FastholdelsesTaskforce i 
UVM (2017)

• Bremholm, J. (2014). Veje og vildveje til læsning som ressource. Ph.d.-afhandling: Aarhus 
Universitet.

• Buch B. og Lützen, P. H., (2016). Metoder til bedre læsning på HF, Nationalt videncenter for 
læsning

• Carlsen, D. & Hansen, J. J., (2015). (red.) Digital læsedidaktik. København: Akademisk Forlag. 

• Faber, B. og Madsen, M. V., (2017) Digital faglig læsning, Det nationale e-videncenter
(www.cfflos.dk)  

• Selander, S. & Kress, G. (2012). Læringsdesign - i et multimodalt perspektiv. Frederiksberg: 
Frydenlund. 

• Storgaard, L m.fl., Skrivedidaktik, en vej til læring, Nationalt videncenter for læsning

• Sørensen, B. H., & Levinsen, K. (2014). Didaktisk design - digitale læringsprocesser. København: 
Akademisk Forlag.
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