
 

 

 

 

 
 
 

 

 

Til 

Undervisningsministeriet 

 

Dokumenttype 

Rapport, endelig 

 

Dato 

Maj 2014 

 

 

FORSKNINGSKORTLÆGNING 

LÆSEFORSTÅELSE OG FAG-

LIGE LÆSEKOMPETENCER  

 

 



 

 Læseforståelse og faglige læsekompetencer 

 

 

 

 

 

 

 

2 

INDHOLD 

  

1. Indledning 1 
1.1 Baggrund 1 
1.2 Formål og reviewspørgsmål 2 
1.3 Læsevejledning 4 
2. Tilgang og metode 5 
2.1 Den overordnede tilgang 5 
2.1.1 Den systematiske forskningskortlægning 5 
2.1.2 Den konfigurative, narrative syntese 5 
2.2 Kortlægningens design og gennemførelse 6 
2.2.1 Samlet overblik over reviewprocessen 7 
2.3 Karakteristik af den indsamlede viden 9 
2.3.1 Generel karakteristik 9 
2.3.2 Vurdering af studiernes forskningskvalitet og evidensvægt 12 
3. Tematisk syntese 15 
3.1 Indholdslæsning i fagene 18 
3.1.1 Forskning på området 22 
3.1.2 Indsatser, metoder og redskaber 22 
3.1.3 Resultater og effekter 25 
3.2 Samarbejdsorienteret læring 28 
3.2.1 Forskning på området 32 
3.2.2 Indsatser, metoder, praksisser og redskaber 32 
3.2.3 Resultater og effekter 35 
3.3 It-understøttede indsatser 38 
3.3.1 Forskning på området 41 
3.3.2 Indsatser, metoder, praksisser og redskaber 41 
3.3.3 Resultater og effekter 44 
3.4 Motiverende læseindsatser 46 
3.4.1 Forskning på området 50 
3.4.2 Indsatser, metoder og redskaber 50 
3.4.3 Resultater og effekter 53 
3.5 Varierede tilgange til faglig læsning 56 
3.5.1 Forskning på området 60 
3.5.2 Indsatser, metoder og redskaber 60 
3.5.3 Resultater og effekter 62 
3.6 Indsatser målrettet elever med særlige behov 65 
3.6.1 Forskning på området 70 
3.6.2 Indsatser, metoder og redskaber 70 
3.6.3 Resultater og effekter 75 
4. Opsamling og perspektivering 79 
4.1 Virkningsfulde indsatser inden for faglige læsekompetencer og 

læseforståelse 79 
4.2 Implementeringsforhold 81 
4.2.1 Indsatsernes tidsmæssige omfang 81 
4.2.2 Graden af implementering 82 
4.2.3 Kompetenceudvikling af undervisere 82 
4.3 Afrunding 82 
 Referenceliste 84 
 

 



 

Læseforståelse og faglige læsekompetencer  

 

 

 

 
 

 

  

1  

 

1. INDLEDNING 

Den kommende folkeskolereform har til formål at løfte det faglige niveau, at mindske betydnin-

gen af social baggrund samt at styrke tillid og trivsel i folkeskolen. Reformen sætter ind på en 

lang række områder, og med reformens implementering indføres en længere og mere varieret 

skoledag. Reformen indeholder et såkaldt videns- og kompetencespor, hvor et centralt element 

er, at skoleudvikling og undervisning skal baseres på viden og forskningsresultater. 

 

På den baggrund har Undervisningsministeriet igangsat en række systematiske forskningskort-

lægninger og -synteser. Forskningskortlægningerne har til formål at understøtte et fagligt løft af 

folkeskolen ved at: 

 

 Afdække national og international forskning inden for særligt væsentlige områder i  

aftalen om et fagligt løft af folkeskolen 

 Danne grundlag for praksisrettede publikationer om virkningsfulde initiativer og indsatser, 

som kan understøtte opfyldelsen af målsætninger for folkeskolereformen 

 Understøtte læringskonsulenternes arbejde med at rådgive kommuner og skoler. 

 

Forskningskortlægningerne gennemføres i et samarbejde mellem Rambøll Management Consul-

ting (Rambøll), Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning/DCU (v/ Camilla Brørup Dysse-

gaard, Jesper de Hemmer Egeberg og Kasper Steenberg) ved Aarhus Universitet samt VIA Uni-

versity College, Professionshøjskolen UCC og Professionshøjskolen Metropol.  

 

Nærværende rapport er udarbejdet af Rambøll og DCU og præsenterer resultaterne af en syste-

matisk kortlægning og -syntese af forskning inden for faglige læsekompetencer og læsefor-

ståelse. Som supplement til forskningskortlægningen er udarbejdet en praksisrettet publikation 

om, hvordan forskningsresultaterne eventuelt kan implementeres i en dansk kontekst. 

 

1.1 Baggrund 

Læsning er grundlaget for læring i alle fag. De seneste ti års massive indsats for at styrke læse-

indsatsen i indskolingen har givet positive resultater1. De yngste elever er blevet et helt klassetrin 

bedre til at læse end før, og de knækker læsekoden langt tidligere. Det er imidlertid ikke nok, at 

eleverne knækker læsekoden og mestrer det tekniske aspekt ved læsning. Eleverne skal samtidig 

have stærke faglige læsekompetencer. Begrebet faglig læsekompetence anvendes i nærværende 

kortlægning om de sproglige og skriftsproglige kompetencer, der er nødvendige for, at et individ 

selvstændigt kan tilegne sig viden gennem læsning.  

 

En god faglig læsekompetence og en alderssvarende sprogudvikling går hånd i hånd og er forud-

sætninger for tilegnelse af viden i så godt som alle folkeskolens fag. Der er dermed tale om en 

grundlæggende kompetence i forhold til fagligt udbytte, ligesom solide faglige læsekompetencer 

er af væsentlig betydning for elevernes gennemførelse af en ungdomsuddannelse og senere  

videregående uddannelse. 

 

PISA-undersøgelserne2 har løbende afdækket 15-årige elevers funktionelle læsekompetencer, 

hvilket defineres som: ”At man forstår, kan anvende, reflektere over og engagere sig i indholdet 

af skrevne tekster, så man kan opnå sine mål, udvikle sin viden og sine muligheder og kan delta-

ge aktivt i samfundslivet” (PISA, 2009). En lignende definition kan findes i PIRLS-under-

søgelserne3 (Schwippert, 2012).  

                                                
1 Se fx http://uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2012/Dec/121211-Danske-elever-er-blevet-dygtigere-til-laesning-

og-matematik og http://www.videnomlaesning.dk/2012/12/pirls/  
2 PISA står for: The Programme for International Student Assessment. Undersøgelserne gennemføres af Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD). 
3 PIRLS står for: The Progress in International Reading Literacy Study. Det er et international studie af 4. klasses elevers læseniveau. 

Det gennemføres af the International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). 

http://uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2012/Dec/121211-Danske-elever-er-blevet-dygtigere-til-laesning-og-matematik
http://uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2012/Dec/121211-Danske-elever-er-blevet-dygtigere-til-laesning-og-matematik
http://www.videnomlaesning.dk/2012/12/pirls/
http://en.wikipedia.org/wiki/Organisation_for_Economic_Co-operation_and_Development
http://en.wikipedia.org/wiki/Organisation_for_Economic_Co-operation_and_Development
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Association_for_the_Evaluation_of_Educational_Achievement
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Mens de seneste PIRLS-undersøgelser har vist, at der har været fremgang på 4. klassetrin i ele-

vernes læsekompetencer i forhold til de første internationale sammenligninger i 1991, har PISA-

undersøgelserne målt på unge i 15-års alderen ikke vist fremgang, ligesom PIACC-undersøgelsen4 

af de 16-24-åriges funktionelle læsekompetencer har vist skuffende resultater. 

 

Det er et af folkeskolereformens mål, at elevernes faglighed i dansk skal løftes. Det fremgår af 

reformens aftaletekst, at mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de 

nationale test, at andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år, 

samt at andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik 

skal reduceres år for år. De nationale test, herunder læsetest i dansk på 2., 4., 6. og 8. klasse-

trin, vil blive brugt til at vurdere, hvorvidt den ønskede faglige udvikling opnås. 

 

Nærværende kortlægning af læsekompetencer og læseforståelse har til formål at give forsknings-

informeret viden til professionshøjskoler, læringskonsulenter, lærere mfl. om, hvilke specifikke 

metoder og indsatser der har en positiv effekt på elevernes faglige læsekompetencer. 

 

Læseundervisning er traditionelt placeret i faget dansk, der også er folkeskolens største fag op-

gjort på timetal. Med implementeringen af folkeskolereformen gives der ekstra timer til faget. 

Denne kortlægning bidrager med en systematisk opsamling og formidling af viden om, hvordan 

man i disse timer i endnu højere grad kan understøtte udviklingen af elevernes faglige læsekom-

petencer.  

 

Samtidig er det en vigtig pointe, at undervisning i læsekompetencer/faglig læsning i dag ses som 

et fælles ansvar for undervisere i alle fag i grundskolen, hvilket bl.a. understreges i Undervis-

ningsministeriets internetpublikation Læsning i fagene5 samt en netop offentliggjort rapport om 

Sprog og literacy i fagene6. Resultatet af denne kortlægning er derfor relevant for alle folkesko-

lens fag. 

 

1.2 Formål og reviewspørgsmål 

Nærværende forskningskortlægning har undersøgt svar på følgende spørgsmål:   

 

Hvilke metoder og indsatser har effekt på eller har betydning for elevers faglige læsekompeten-

cer (literacy) og sprogkompetencer?7 

Læsning er en kompleks kognitiv aktivitet, der omfatter mange komponenter. Begrebet faglige 

læsekompetencer dækker over en bred vifte af kompetencer fra effektiv brug af ordlæsestrate-

gier til selvstændigt at kunne forholde sig til og reflektere over teksters indhold og form. Neden-

stående figur illustrerer forholdet mellem de delkomponenter, der tilsammen udgør det læsebe-

greb, som ligger til grund for denne kortlægning.  

                                                
4 PIAAC står for: The Programme for the International Assessment of Adult Competencies. Ligesom PISA-undersøgelserne gennemfø-

res PIAAC-undersøgelserne for OECD.   
5 http://pub.uvm.dk/2011/fagliglaesning/forord.html 
6 http://www.videnomlaesning.dk/wp-content/uploads/Rapport-Sprog-og-literacy-i-fagene2.pdf 
7 Sprogkompetencer er i denne sammenhæng defineret som language skills og vocabulary development. Denne dimension belyses 

indirekte, da disse sproglige færdigheder alene optræder som et af flere delelementer af de gennemførte indsatser, uden at være 

centrale. De er derfor kategoriseret under flere forskellige temaer i rapporten.  
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Figur 1.1: Rammesætning af læsebegreber 

 

 

Komponenterne i boksen til venstre er de såkaldte basale læsefærdigheder, som er forudsætnin-

ger for udvikling af (skrift)sproglige færdigheder, der relaterer sig til faglige læsekompetencer. 

(den store boks i midten)8. I den lille boks i midten finder man eksempler på moderatorer, der 

kan understøtte arbejdet med at udvikle elevens læsekompetencer. Kortlægningens studier af-

spejler elementerne i de to midterste bokse. Udvikling og styrkelse af de basale læsefærdigheder 

indgår ikke i kortlægningen. 

I figuren skelnes mellem læseforståelse og faglig læsning, om end de to begreber er tæt for-

bundne. Læseforståelse relaterer sig til elevernes generelle læseforståelse, hvilket både kan in-

debære forståelse af faglitterære og skønlitterære tekster. Med andre ord favner læseforståelse 

bredere end faglig læsning, idet læseforståelse ikke nødvendigvis er knyttet til et specifikt fagom-

råde. Læseforståelse er på én og samme tid en forudsætning for og en integreret del af faglig 

læsning. Forskningskortlægningen omfatter studier, som undersøger indsatser, metoder og red-

skabers effekt på faglig læsning såvel som generel læseforståelse.     

Ved litteratursøgning, screening og vurdering af forskningen på området er følgende begreber 

anvendt:  

 

Læseforståelse: Læseforståelse er læserens evne til at få mening ud af det læste, tilegne sig vi-

den og indsigt, informationer eller oplevelser i mødet med forskellige tekster (Brudholm, M., 

2002). 

Faglig læsning: Faglig læsning anvendes om de læsekompetencer, der vedrører tilegnelse af fag-

lig viden gennem læsning. Faglig læsning omfatter således aktiviteter, hvor individet aktivt og 

målrettet søger at forstå, anvende og reflektere over teksters indhold i faglige sammenhænge.  

 

En reviewgruppe har været tilknyttet arbejdet med kortlægningen og har bestået af lektor  

Elisabeth Arnbak, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, og ph.d. Hanne Møl-

ler, University College Capital (UCC). 

  

                                                
8 Færdigheder er, hvad en person kan gøre eller udføre, mens kompetencer er den bevidste evne til at anvende viden og færdigheder i 

en kontekst  se: http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikationer/Uddannelse-og-undervisning-for-

voksne/2010/kvalifikationsramme-stor/Bilag/Bilag-1-Centrale-begreber. 
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1.3 Læsevejledning 

Ud over nærværende indledning indeholder denne rapport følgende tre kapitler: 

 

 Kapitel 2 indeholder en beskrivelse af den anvendte tilgang og metode i den systematiske 

forskningskortlægning og -syntese. Gennemgangen skal skabe overblik over den systematik 

og transparens, der er anvendt i kortlægningen. Dokumentation i øvrigt findes i bilag. 

 Kapitel 3 indeholder den tematiske syntese på tværs af de indhentede studier. På baggrund 

af fast strukturerede abstracts er der identificeret seks sammenhængende temaer, der er 

vurderet relevante inden for det overordnede emne: læsekompetencer. 

 Kapitel 4 indeholder en tværgående opsamling på den samlede kortlægning og en diskus-

sion af en række tendenser relateret til implementering af indsatser. 

 

Bilagsmaterialet omfatter følgende:  

 

 Bilag 1 indeholder systematiske abstracts (sammenfatninger) af de studier, der er inkluderet 

i forskningskortlægningen. Her er det muligt at finde mere detaljerede beskrivelser af de stu-

dier, der udgør grundlaget for kortlægningen og syntesen. 

 Bilag 2 indeholder et kortfattet metode- og designbilag med uddybende beskrivelser af nogle 

af de begreber, som er anvendt særligt i arbejdet med de systematiske abstracts. 

 I bilag 3 er sammenfattet en række nøgleoplysninger anvendt i screenings- og vurderings-

processerne, herunder søgetermer, anvendte databaser mv. 
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2. TILGANG OG METODE 

I dette kapitel beskrives den metodiske tilgang, som er anvendt til udarbejdelse af nærværende 

forskningskortlægning og -syntese. Beskrivelsen omfatter en præsentation af den overordnede 

tilgang og de specifikke metodiske valg, der er truffet undervejs. Nøgleord i arbejdet med denne 

kortlægning og syntese har været systematik og transparens, og nedenstående beskrivelse har 

til formål at dokumentere efterlevelsen heraf. Yderligere dokumentation for den anvendte metode 

findes i bilag. 

 

2.1 Den overordnede tilgang 

Forskningskortlægningen og -syntesen om læsekompetencer og læseforståelse er baseret på 

international litteratur og retningslinjer for gennemførelse af systematiske reviews og lignende 

undersøgelser9, såvel som konkrete erfaringer med litteraturstudier, kortlægninger og reviews 

gennemført af DCU og Rambøll i de senere år. Kortlægningen er dermed baseret på en metodisk 

tilgang, der både er internationalt anerkendt inden for forskningen samt appliceret i konkrete 

undersøgelser i dansk sammenhæng. 

 

2.1.1 Den systematiske forskningskortlægning 

Inden for review- og kortlægningstraditionen findes en række tilgange, der kan placeres på et 

kontinuum, der spænder fra litteraturstudier over Rapid Evidence Assessments (REA) til systema-

tiske forskningskortlægninger og endelig til et fuldt systematisk review. Overordnet er de væ-

sentligste forskelle mellem de forskellige tilgange, dels hvor lang tid de tager at gennemføre, og i 

hvor høj grad der arbejdes i bredden og dybden. Hermed skal forstås, hvor stor en del af det 

undersøgte forskningsområde der tages med i reviewet (bredden), og hvor dybdegående der 

arbejdes med forskellige processer af reviewet (dybden). 

 

Nærværende kortlægning har karakter af en systematisk forskningskortlægning. Denne re-

viewform er valgt med henblik på at kombinere styrkerne fra REA og systematiske reviews og 

dermed opnå en kortlægning med analytisk dybde, mens det samtidig har været nødvendigt at 

tage højde for projektets snævre tidsrammer. Eksempelvis tager det erfaringsmæssigt 9-12 må-

neder at gennemføre et fuldt systematisk review, hvilket ikke har været muligt i nærværende 

kortlægning. 

 

2.1.2 Den konfigurative, narrative syntese 

Ligesom der findes forskellige tilgange til at indsamle og kortlægge eksisterende viden på et 

forskningsområde, er der en række metoder til at kombinere, syntetisere og præsentere viden10. 

 

Kortlægningen er baseret på en konfigurativ syntesetilgang. En konfigurativ tilgang er kende-

tegnet ved at organisere, udforske og finde mønstre i den viden, der er indsamlet i et givent re-

view. Denne tilgang er hensigtsmæssig, når den indsamlede viden stammer fra studier gennem-

ført i forskellige sammenhænge og kontekster11. Vigtigt er det at understrege, at denne tilgang 

ikke giver mulighed for at sammenligne effektstørrelser på tværs af studier. 

 

Inden for den konfigurative tradition har vi i nærværende kortlægning gjort brug af en såkaldt 

narrativ syntese. Den narrative syntese er velegnet til at håndtere studier med forskellige 

forskningsdesign og indsatser gennemført i mange forskellige nationale og lokale kontekster. 

 

                                                
9 Jf. Gough et al.: An introduction to systematic reviews, London, Sage, 2012. 
10 Jf. Thomas et al.: Synthesis: Combining results systematically and appropriately, i Gough et al.: An introduction to systematic 

reviews, London, Sage, 2012. 
11 Den konfigurative tilgang står over for den aggregerende syntesetilgang, der anvendes, når på forhånd definerede teorier og hypo-

teser skal testes. Den aggregerende tilgang ”lægger resultater sammen” fra enkeltstående studier, hvilket forudsætter, at en række 

forhold (fx forskningsdesign og effektskalaer) er sammenlignelige. 
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2.2 Kortlægningens design og gennemførelse 

Den systematiske forskningskortlægning er gennemført med afsæt i gængs praksis hos Dansk 

Clearinghouse for Uddannelsesforskning. I arbejdet er softwaren EPPI-Reviewer412 anvendt. EPPI-

Reviewer4 er særligt udviklet til at arbejde med systematiske reviews og er anvendt med henblik 

på både at sikre systematik og transparens i processen.  

 

Overordnet er forskningskortlægningen tilrettelagt ud fra et undersøgelsesdesign, der indeholder 

fem faser. Nedenstående figur illustrerer de forskellige faser i processen. 

Figur 2.1: Faser i undersøgelsesdesignet 

 

Som det fremgår af figuren, blev forskningskortlægningen indledt med udviklingen af en 

forskningsprotokol med tilhørende reviewspørgsmål. I forbindelse med udviklingen af forsk-

ningsprotokollen blev der foretaget en række begrebsmæssige afgrænsninger, som udmøntede 

sig i en fastlæggelse af definitioner på forskningskortlægningens centrale begreber relateret til 

faglige læsekompetencer (jf. afsnit 1.2). Reviewspørgsmålet er det overordnede undersøgelses-

spørgsmål, som forskningskortlægningen og -syntesen søger at besvare.  

 

I næste fase blev en systematisk søgeproces iværksat. Her blev der gennemført en litteratur-

søgning i relevante forskningsdatabaser med afsæt i en række søgetermer, der afgrænsede søg-

ningen (se bilag 3 for beskrivelse af databaser og søgetermer). I søgeprocessen er forsknings-

kortlægningens tilknyttede reviewgruppe blevet inddraget med henblik på at komme med input 

til søgetermer og søgestrategi. De tre øvrige faser i kortlægningen, der omfatter screening, vur-

dering af studier og afrapportering/syntese, beskrives i forlængelse af nedenstående figur, der 

detaljeret illustrerer forskningskortlægningens forløb fra identificeringen af det samlede antal 

studier og dokumenter (cirka 11.000) til afrapporteringen i form af syntesen. 

 

  

                                                
12 For en yderligere beskrivelse af EPPI-Reviewer4 henvises til producentens hjemmeside: http://eppi.ioe.ac.uk/cms/ 

Søgeproces
Screening 

(tilpasning af 
scope)

Vurdering af 
studier 

(genbeskrivelse)

Afrapportering 
(syntese)

Udvikling af 
forskningsprotokol

http://eppi.ioe.ac.uk/cms/
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2.2.1 Samlet overblik over reviewprocessen 

Nedenstående figur illustrerer forskningskortlægningens forløb fra det indledende antal søgehits 

til det endelige antal inkluderede studier i syntesen. 

Figur 2.2: Filtrering af referencer fra søgning til kortlægning 

 

 

Som følge af den anvendte søgestrategi resulterede den indledende litteratursøgning i 10.844 

identificerede referencer på tværs af de anvendte søgedatabaser. Da der var overlap mellem en 

del af de afsøgte databaser, var det nødvendigt at fjerne dubletter, så en given reference kun 

optrådte én gang. Der blev således fjernet 2.109 referencer, hvorved antallet af referencer blev 

reduceret til 8.31413. 

 

Næste skridt i reviewprocessen var screeningsfasen. Her blev studierne gennemgået på deres 

titel og/eller abstract14. Screeningen tog afsæt i en række inklusions-/eksklusionskriterier, hvor-

ved der blandt andet blev screenet efter, om undersøgelserne faldt inden for den relevante tids-

periode, hvorvidt undersøgelserne indsats faldt inden for kortlægningens emnemæssige af-

grænsning, om målgruppe, land, forskningsdesign mv. var relevant (se bilag 3). Mere specifikt 

foregik screeningsfasen i en todelt proces, hvor der i første omgang blev screenet efter nogle 

mere lempelige kriterier (se bilag 3) sammenlignet med anden del af processen. I anden del af 

                                                
13 2.109 af de 8.314 identificerede referencer er fundet gennem søgninger i de nordiske databaser. Der er dog også fundet nordiske 

referencer i de internationale databaser, ligesom der også er fundet internationale referencer i de nordiske databaser. Det estimeres 

dermed, at det samlede antal identificerede nordiske referencer er godt 2.000. 
14 Såfremt det ikke var muligt at ekskludere/inkludere på baggrund af studiernes titel og/eller abstracts, er studierne blevet gennem-

gået i deres fulde tekst. 
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screeningsprocessen blev der gennemført det, som benævnes rescoping, hvor inklusionskriteri-

erne blev skærpet. Der var et relativt stort antal inkluderede studier efter første del af screenin-

gen, hvorved det blev vurderet både nødvendigt og givtigt at reducere antallet af inkluderede 

studier15. I rescoping-fasen blev inklusionskriterierne indskærpet til, at faglig læsning og/eller 

læseforståelse skulle være studiets hovedfokus16 og/eller outcome-mål. Designkriteriet blev lige-

ledes skærpet til, at det kun var meta-analyser/systematiske reviews samt randomiserede, kon-

trollerede forsøg og kvasi-eksperimenter, der blev inkluderet. Endnu en skærpelse var desuden, 

at de eksperimentelle studier skulle have en stikprøvestørrelse på minimum 70 deltagere pr. 

gruppe. Det skal pointeres, at de skærpede kriterier kun gjaldt for den internationale forskning, 

da der har været ekstra fokus på at inkludere nordisk forskning i kortlægningen. I screeningsfa-

sen blev i alt 8.220 referencer ekskluderet. Det fremgår af figuren, på hvilket grundlag studierne 

blev ekskluderet samt antallet af studier i de forskellige eksklusionskategorier. Det skal i øvrigt 

bemærkes, at flere af studierne undervejs i processen er blevet placeret i kategorien ”utilstræk-

kelig information”, såfremt det ikke har været muligt at ekskludere studiet på baggrund af de 

tilgængelige oplysninger. Først når der var blevet fremskaffet yderligere informationer om refe-

rencen, er studiet blevet henholdsvis inkluderet/ekskluderet17. 

 

Dernæst blev genbeskrivelsesfasen iværksat. Her blev de nu 7218 inkluderede studier gennem-

gået i deres helhed (fuldtekstslæsning), og de blev genbeskrevet og kvalitetsvurderet i EPPI-

Reviewer. Genbeskrivelsessystemet i EPPI-Reviewer indeholder en række almene og specifikke 

reviewspørgsmål. De almene reviewspørgsmål vedrører studiernes formål, stikprøvestørrelse, 

geografisk oprindelse og sprog samt spørgsmål vedrørende design, metode og transparens. Dertil 

vedrører de almene reviewspørgsmål studiernes forskningsmæssige kvalitet og relevans. De re-

viewspecifikke spørgsmål omhandler studiernes fokus (faglig læsning eller delkomponenter 

heraf), indsatsernes målgruppe samt aldersangivelse af målgruppen. Spørgsmålene blev besva-

ret via multiple choice-svarkategorier, hvor det samtidig var muligt at uddybe svarene i tilknytte-

de kommentarbokse.  

 

På baggrund af den systematiske genbeskrivelse og kvalitetsvurdering blev hvert enkelt studie 

tildelt en samlet evidensvægt – henholdsvis høj, medium eller lav. Den samlede evidensvægt 

beror på en systematisk vurdering af studiernes forskningsmæssige (og rapporteringsmæssige) 

kvalitet og relevans i relation til forskningskortlægningens reviewspørgsmål (denne del af pro-

cessen beskrives nærmere i afsnit 2.3.2). I genbeskrivelsesprocessen blev seks undersøgelser 

tildelt lav evidensvægt, mens 66 undersøgelser blev tildelt høj/medium evidensvægt. Det be-

mærkes, at alle 72 undersøgelser er en del af den systematiske forskningskortlægning, 

men kun de 66 undersøgelser indgår i syntesen. 

 

Forskningskortlægningens sidste fase indebar i første omgang en afrapportering i form af en 

række fast strukturerede abstracts. Abstracts blev udarbejdet sideløbende med genbeskrivel-

sen og kvalitetsvurderingen og indeholder beskrivelser af studiernes forskningsdesign og popula-

tionsstørrelse, beskrivelser af indsatserne i studierne, anvendte indikatorer og analysemetoder 

samt beskrivelser af studiernes resultater. Der blev udarbejdet abstracts for hver af de 66 under-

søgelser, som blev tildelt høj/middel evidensvægt. Samtlige abstracts fremgår i bilag 1. Næste 

skridt i afrapporteringsfasen indebar, at der blev gennemført en tematisk analyse af de 66 un-

dersøgelser. Mere specifikt indebar denne del af processen, at der på baggrund af en gennem-

                                                
15 Det blev vurderet nødvendigt at reducere antallet af studier, for at være i stand til at håndtere dem inden for den fastlagte tidsram-

me for kortlægningen. Dertil blev det vurderet som givtigt at reducere antallet, da dette medførte, at det kun var studier af meget høj 

kvalitet og med stor relevans, som blev inkluderet. 
16 Det vil sige, at studier, der undersøger effekter på læsning, og hvor fokus (og outcomes) er defineret meget bredt – eksempelvis 

som flydende læsning, afkodning eller forståelse.  
17 Et af studierne, som er placeret i kategorien ”utilstrækkelig information”, er ikke tilgængeligt, og det er derved ikke muligt at afgøre, 

om studiet lever op til kortlægningens inklusionskriterier. Dette studie indgår derfor ikke i kortlægningen. 
18 Som det fremgår af figur 2.2, er de 72 inkluderede undersøgelser baseret på 94 referencer. Dette skyldes, at en række af de inklu-

derede undersøgelser har tilknyttet nogle under-undersøgelser, hvorved der er flere dokumenter (referencer) omhandlende samme 

undersøgelse.  
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læsning og analyse af de 66 undersøgelser blev identificerede en række temaer, som viste sig på 

tværs af studierne enten i forhold til indsatsernes fokus eller i relation til organiseringen af ind-

satserne. Dette udmøntede sig i seks temaer, der alle relaterer sig til forskningskortlægningen 

overordnede emne; faglig læsning.  

 

Den endelige afrapportering tager form af en narrativ syntese, som er struktureret på baggrund 

af de seks identificerede temaer, jf. kapitel 3.  

 

2.3 Karakteristik af den indsamlede viden 

I nedenstående gives en overordnet karakteristik af den indsamlede forskningsviden. Dette om-

fatter en kort beskrivelse af studiernes geografiske spredning, de anvendte forskningsdesign, 

samt hvilke aldersgrupper og målgrupper studierne omfatter og studiernes fokus. Dernæst følger 

en beskrivelse af kvalitetsvurderingen af studierne og bestemmelsen af evidensvægt. 

 

2.3.1 Generel karakteristik 

Nærværende forskningskortlægning bygger overordnet på et stærkt forskningsgrundlag. Der 

eksisterer både meget relevant forskning og meget forskning af høj kvalitet, som er baseret på 

stærke forskningsdesign (hovedsagligt eksperimentelle forskningsdesign med forholdsvis store 

stikprøvestørrelser). Dertil er det karakteristisk for den inkluderede forskning, at der er relativt 

mange systematiske reviews. Flere af disse er baseret på stikprøvestørrelser i omegnen af 2.000-

3.000 elever, mens andre har et endnu større datagrundlag med op til 40.000 elever. Disse er 

med til at bidrage med en vis forskningsmæssig volumen i forhold til vurderingen af forskellige 

indsatstyper/programmers effekt. Det skal i denne sammenhæng påpeges, at en række af studi-

erne alene anvender forskergenerede test til af måle effekten af indsatsen. For uddybning af det-

te, se boks 3.1. 

 

Endnu et gennemgående træk ved forskningen i nærværende kortlægning er, at hovedparten af 

forskningen er international – og i særdeleshed stammer fra USA. Denne omstændighed udsprin-

ger i høj grad af, at der især i USA er en stærk tradition for gennemførelse af effektstudier. Det 

skal pointeres, at det har været et opmærksomhedspunkt at inkludere nordisk forskning, hvorved 

der eksempelvis har været mere lempelige designkriterier for den nordiske forskning sammenli-

get med den internationale forskning. Grunden til, at der alligevel kun indgår et relativt beske-

dent antal nordiske studier i syntesen (syv ud af 66 studier), er, at der kun eksisterer et for-

holdsvis begrænset omfang af forskning af tilstrækkelig kvalitet, som falder inden for denne kort-

lægnings emnemæssige afgrænsning – og som beskæftiger sig med læseindsatsers betydning for 

elevers faglige læsning. 

 

I kortlægningen er der opstillet en række inklusionskriterier vedrørende studiernes geografi og 

sprog. Geografisk grupperes studierne overordnet som henholdsvis international eller nordisk 

forskning. Under den internationale forskning er følgende lande inkluderet: EU-lande (Norden 

undtaget), Schweiz, USA, Canada, Australien og New Zealand. Under nordisk forskning er 

henholdsvis Danmark, Norge, Sverige og Finland inkluderet. Forskning, der er gennemført i andre 

lande end de omtalte, inkluderes ikke i forskningskortlægningen. Forskningskortlægningens 

sproglige univers omfatter engelsk, dansk, norsk og svensk.  

 

Nedenstående tabel viser studiernes fordeling på international/nordisk forskning. 
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Tabel 2.1: Studiernes fordeling på international/nordisk forskning 

Undersøgelseskontekst Antal undersøgelser 

International 61 

Nordisk 1119 

N= 72 

 

Som det fremgår af tabellen, er hovedparten af de i kortlægningen inkluderede studier baseret 

på international forskning. Det gælder i alt 61 studier, mens 11 af de inkluderede studier er nor-

disk forskning. 

 

Nedenstående tabel viser studiernes fordeling på lande. 

Tabel 2.2: Studiernes fordeling på lande 

Undersøgelsesland Antal undersøgelser 

Sverige 6 

Danmark 2 

Norge 2 

Finland 1 

USA 52 

Tyskland 3 

Belgien 2 

Holland 2 

Schweiz 1 

UK 1 

N= 72 

 

Tabel 2.2 viser, at langt størstedelen af studierne er gennemført i USA. Dette gælder for 52 af 

studierne. Derudover er seks studier gennemført i Sverige, og tre studier er gennemført i Tysk-

land. I hvert af de øvrige lande, der udgøres af henholdsvis Danmark, Norge, Finland, Belgien, 

Holland, Schweiz og Storbritannien, er der enten gennemført et enkelt eller to studier.  

 

Nedenstående tabel viser de anvendte forskningsdesign i de 72 undersøgelser, der er inkluderet i 

kortlægningen. Der henvises til metodebilaget i bilag 2 for en nærmere beskrivelse af de enkelte 

forskningsdesign.  

Tabel 2.3: Studiernes forskningsdesign20 

Forskningsdesign Antal undersøgelser 

Systematisk review/metaanalyser 21 

Randomiseret, kontrolleret forsøg (RCT)  25 

Kvasi-eksperiment 23 

Longitudinelt studie 2 

Før- og eftermålinger  1 

N= 72 

* Figurens tal summerer til 73, da et af studierne er baseret på to forskellige forskningsdesign. 

 

Som tabellen viser, er størstedelen af studierne baseret på eksperimentelle design21. Heraf indgår 

25 randomiserede, kontrollerede forsøg, mens 23 studier er baseret på kvasi-eksperimentelle 

                                                
19 Af disse 11 indgår syv som nævnt i syntesen. De resterende fire er blevet tildelt lav evidensvægt og er derfor ikke inkluderet i 

syntesen (jf. referenceliste). 
20 Der henvises til bilag 2 for en uddybende beskrivelse af de anvendte forskningsdesigns.  
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forskningsdesign. Derudover er 21 studier baseret på systematiske reviews22. De typer af forsk-

ningsdesign, der er mindre hyppigt anvendt i de i kortlægningen inkluderede studier, omfatter 

longitudinelle forskningsstudier (to studier) og før- og eftermålingsdesign (et studie).  

 

At så mange af de inkluderede studier er baseret på et eksperimentelt design er formentlig en del 

af årsagen til, at kun ganske få studier undersøger indsatsers betydning for forskellige elevgrup-

per. Randomiserede, kontrollerede forsøg bygger på kontrol i udvælgelsen af elever til indsats- 

og kontrolgruppe. Fordi denne udvælgelses- og fordelingsmekanisme sikrer, at kendte såvel som 

ukendte forhold er ligeligt fordelt i indsats- og kontrolgruppe, er det ikke nødvendigt at inddrage 

forhold som elevernes køn, socioøkonomiske baggrund, etnicitet m.m. i den statistiske analyse.    

 

Nedenstående tabel viser, hvilke aldersgrupper studierne omfatter. De deltagende elevers alder 

er ofte baseret på skøn, da mange studier udelukkende oplyser klassetrin.  

Tabel 2.4: Alder for børnene der indgår i studierne  

Alder Antal undersøgelser 

3-5 år 6 

6-8 år  25 

9-12 år 51 

13-15 år 26 

16-18 år 12 

Uklart/ikke oplyst 6 

N= 72 

* Tabellens tal summerer til 126, da flere af studierne omfatter børn i mere end en alderskategori. 

 

Som det fremgår af tabellen, omfatter forskningskortlægningen børn i alle dagtilbuds- og skole-

aldre. Dog grupperes langt størstedelen af børnene i alderskategorien 9-12 år. Dette gælder for i 

alt 51 studier. Dertil omfatter 31 af studierne børn i de to yngste alderskategorier (3-8 år), mens 

26 studier omfatter børn i alderen 13-15 år. Kun seks studier omfatter børn i alderen 16-18 år.  

 

Nedenstående tabel viser, hvilke målgrupper studierne omfatter. 

Tabel 2.5: Studiernes målgruppe 

Undersøgelsernes målgruppe Antal undersøgelser 

Ingen specifik målgruppe 43 

Elever med læringsvanskeligheder eller 
læsevanskeligheder (herunder ordblindhed) 

24 

Tosprogede elever 3 

Udsatte børn 8 

N=72 

* Tabellens tal summerer til 79, da flere af studierne omfatter børn i flere målgrupper.  

 

I relation til kortlægningens omfattede målgrupper viser Tabel 2.5 for det første, at der er en 

overvægt af indsatser, som er universelle – i alt 43 studier. Det vil sige, at indsatserne ingen 

specifikke målgrupper har og omfatter alle elever i de enkelte klasser eller på den enkelte skole. 

                                                                                                                                                
21 Der indgår ingen studier i syntesen, som er baseret på kvalitative design. Det skyldes det primære fokus for indeværende kortlæg-

ning, der medfører, at det væsentligste inklusionskriterium er, at relevante studier behandler metoder og indsatser, der har effekt på 

eller betydning for elevernes faglige læsning. De kvalitative studier, der er blevet identificeret i søgeprocessen, er blevet frasorteret 

igen under screeningen, fordi studierne netop ikke belyser metoder og indsatsers effekt på eller betydning for elevernes faglige læs-

ning. De ekskluderede kvalitative studier er generelt kendetegnede ved at være rene deskriptive analyser, der ikke belyser virknings-

fulde mekanismer.  
22 I nærværende rapport anvendes termen studie som samlebetegnelse for både studier/undersøgelser/systematiske reviews (velvi-

dende at systematiske reviews indeholder flere studier). 
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Dertil er der en stor del af indsatserne, som er målrettet en afgrænset elevgruppe (eksempelvis 

elever med læsevanskeligheder, tosprogede elever mv.). Dette gælder for i alt 35 studier.  

 

Tabellen nedenfor viser studiernes fokus, det vil sige hvilke effektmål (afhængige variable), der 

inddrages23. I nærværende kortlægning vil der være tale om henholdsvis læseforståelse, faglig 

læsning, metakognitive evner, motivation og selvtillid, læsestrategier, ordkendelse og/eller ord-

forråd.  

Tabel 2.6: Studiernes fokus 

Undersøgelsernes fokus Antal undersøgelser 

Læseforståelse (reading comprehension) 63 

Faglig læsning (content area reading) 10 

Metakognitive evner (metacognitive abilities) 2 

Motivation og selvtillid (motivation, confidence and 
self-efficacy for reading) 

8 

Læsestrategier (reading strategies) 11 

Ordgenkendelse (word recognition) 3 

Ordforråd (vocabulary) 11 

Andet* 2 

* Studierne i denne kategori måler på general literacy achievement og inferens. 

** Tabellens tal summerer til 112, da flere af studierne har mere end et fokus.  

 

Som ovenstående tabel viser, har størstedelen af studierne fokus på indsatser, der søger at på-

virke elevernes læseforståelse. Dette gør sig gældende for i alt 66 studier. 11 studier har fokus 

på elevernes læsestrategier, og ligeledes har 11 studier fokus på elevernes ordforråd. Derudover 

er der syv studier, der har fokus på elevernes faglige læsning, og otte studier har fokus på ele-

vernes motivation og selvtillid. Fem studier har fokus på elevernes ordgenkendelse, og endelig 

har to studier fokus på indsatser, der søger at påvirke elevernes metakognitive evner.  

 

2.3.2 Vurdering af studiernes forskningskvalitet og evidensvægt 

Processen i kvalitetsvurderingen af studierne og tildeling af evidensvægt beror på den systemati-

ske fremgangsmåde i EPPI-Reviewer, der er beskrevet ovenfor. Dog skal det pointeres, at selve 

kvalitetsvurderingen og tildelingen af evidensvægt i sidste ende er baseret på en vurdering. Det-

te adskiller sig fra den øvrige proces i kortlægningen, hvor fokus er på ”at lade litteraturen tale” 

(se fx de udarbejdede abstracts i bilag 1). Således er der i kvalitetsvurderingen og tildelingen af 

evidensvægt tale om en vurdering frem for blot en beskrivelse af forskningens data.  

 

Vurderingen af studiernes forskningskvalitet og relevans er baseret på tre forskellige evidensvur-

deringer, der tilsammen danner grundlag for tildeling af studiernes samlede evidensvægt. De tre 

evidensvurderinger, der fører frem til den samlede evidensvægt, er henholdsvis:  

 

 Evidensvægt A, der vedrører studiets metodiske forskningskvalitet og derved relaterer sig til 

en vurdering af pålideligheden af primærstudiets resultater på baggrund af de videnskabeligt 

accepterede normer for det anvendte forskningsdesign. 

 Evidensvægt B, der vedrører studiets metodiske relevans og derved en vurdering af hen-

sigtsmæssigheden af det anvendte design i primærstudiet i forhold til den problemstilling, der 

er i fokus i den systematiske forskningskortlægning. 

 Evidensvægt C, der vedrører studiets emnemæssige relevans og derved en vurdering af 

hensigtsmæssigheden af studiets fokus i forhold til den problemstilling, der er i fokus i den 

systematiske forskningskortlægning. Det handler om at vurdere, i hvilken grad problemstil-

                                                
23 Tabel 2.6 refererer ikke til figur 1, der afbilder antagelser om sammenhænge mellem læsebegrebets forskellige komponenter. Tabel 

2.6 skal udelukkende forstås som en oversigt over afhængige variable i de inkluderede studier.   
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lingen i den systematiske forskningskortlægning berøres perifert eller centralt i primær-

studiet. 

 

Et studie vurderes til at have høj evidensvægt, når studiet både er af høj forskningskvalitet og 

relevans. Mere specifikt indebærer dette, at studiet skal være gennemført i overensstemmelse 

med de gældende videnskabelige krav inden for det anvendte design og såvel emnemæssigt som 

forskningsdesignmæssigt behandle kortlægningens reviewspørgsmål centralt. Når et eller flere af 

de nævnte forhold ikke er opfyldt i tilstrækkelig grad, vurderes studiet med medium evidens-

vægt. Såfremt mange af de ovennævnte forhold ikke er opfyldt, og der derved ikke kan fæstes 

lid til studiets resultater, vurderes studiet med lav evidensvægt.  

 

Det er vigtigt at understrege, at studier, der er blevet tildelt en høj evidensvægt, fortsat kan 

være kendetegnet ved enkelte metodiske eller analytiske opmærksomhedspunkter. På et over-

ordnet plan er studierne dog af en meget høj forskningsmæssig kvalitet, og usikkerheden om 

studiernes resultater er derfor meget begrænset. Studier tildelt medium evidensvægt kan der-

imod have flere metodiske eller analytiske mangler. Der kan fortsat fæstnes lid til studiernes 

resultater, men usikkerhedsmarginen er større end i studierne med høj evidensvægt. Eksemplet i 

nedenstående boks illustrerer forskellen mellem studier, der er blevet tildelt høj hhv. medium 

evidensvægt. Eksemplet er vejledende, idet kvalitetsvurderingerne som tidligere nævnt beror på 

en vurdering af det enkelte studies forskningsmæssige kvalitet og relevans, og det er derfor 

svært at opstille generiske grænseværdier mellem høj og medium evidensvægt.  

Tabel 2.7: Eksempel på tildeling af evidensvægt 

 Corrin William et al. (2008) Wolff Ulrika (2011) 

Forskningsdesign Randomiseret, kontrolleret forsøg Randomiseret, kontrolleret forsøg 

Populationsstørrelse 2.679 elever 112 elever 

Evidensvægt Høj Medium 

Begrundelse*  Stærkt design og velgennemført 

undersøgelse 

 Stor gennemsigtighed i forhold til 

udvælgelse af skoler og elever. En 

lang række baggrundsvariable er 

kendte (elevernes etnicitet, køn, 

socioøkonomisk baggrund, karak-

tergennemsnit samt lokalitet 

(stor/lille by), forældres uddannel-

sesniveau   

 Der gennemføres statistisk kontrol 

for relevante baggrundsvariable i 

analysen – både på skole- og indi-

vidniveau 

 Stærkt design, men populationsstør-

relsen er forholdsvis lille – den lille 

populationsstørrelse medfører større 

risiko for, at kendte og ukendte for-

hold ikke fordeler sig ligeligt i indsats- 

og kontrolgruppe  

 Indsatsgruppe og kontrolgruppe mat-

cher ikke hinanden på køn og fagligt 

niveau før indsatsen (observerbare 

forhold) 

 Kun få kendte baggrundsvariable (køn 

og fagligt niveau) 

 Der gennemføres kun statistisk kon-

trol med en enkelt variabel (køn). 

*Dækker over de væsentligste årsager for tildelingen af evidensvægt specifikt for disse to studier.  

Begrundelsen er dog ikke udtømmende. 

 

Det skal fremhæves, at kvalitetsvurderingen af forskningens resultater udelukkende tager afsæt i 

studiernes beskrivelser. Det betyder, at kvalitetsvurderingen og bestemmelsen af evidensvægt i 

høj grad afhænger af afrapporteringen i studierne. Det er således en forudsætning for, at et stu-

die kan tildeles høj eller medium evidensvægt, at studiet er afrapporteret med tilstrækkelig gen-

nemsigtighed og indeholder information om studiets forskningsspørgsmål, metodiske frem-

gangsmåde, populationsstørrelse, dataindsamlings- og analysestrategier og resultater. 

 

Nedenstående tabel viser antallet af undersøgelser fordelt på kortlægningens tre evidensvægte 

samt studiernes samlede evidensvægt. 
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Tabel 2.8: Studiernes evidensvægt 

Evidensvægt Antal undersøgelser 

 Høj Medium Lav 

Evidensvægt A: Studiets metodiske forskningskvalitet 57 13 2 

Evidensvægt B: Studiets metodiske relevans 60 7 5 

Evidensvægt C: Studiets emnemæssige relevans 61 8 3 

Evidensvægt D: Samlet evidensvægt 53 13 6 

N = 72 

 

Ovenstående tabel viser, at hovedparten af studierne vurderes til at have høj eller medium evi-

densvægt i evidensvægt A. Det gør sig gældende for i alt 70 ud af 72. Dette er en tydelig indika-

tion på, at forskningsgrundlaget i kortlægningen generelt er af høj kvalitet. Derudover 

fremgår det af tabellen, at en betragtelig del af studierne er blevet tildelt høj eller medium evi-

densvægt i relation til evidensvægt B. Det drejer sig om i alt 67 studier. Herved er det blevet 

vurderet, at størstedelen af studierne anvender et relevant design til at undersøge den formule-

rede problemstilling. I evidensvægt C er hovedparten af studierne enten blevet tildelt høj eller 

medium evidensvægt. Det gør sig gældende for i alt 69 studier. Sidstnævnte indikerer, at nær 

ved alle studier behandler en relevant problemstilling i relation til kortlægningens re-

viewspørgsmål, og at behandlingen af problemstillingen er en central del af studiernes samlede 

undersøgelse. Det skal fremhæves, at der især er to faktorer, som har haft en betydning for, at 

en relativt stor andel af studierne vurderes til at have høj eller medium evidensvægt. For det 

første eksisterer der meget forskning, der har relevans for kortlægningens genstandsfelt. For det 

andet har det vist sig, at meget af forskningen er af høj kvalitet (er baserede på relevante forsk-

ningsdesign og er velgennemførte). Dette betyder, at der i første omgang blev inkluderet i stort 

antal af studier, hvorefter der i rescoping-processen (jf. afsnit 2.2.1) kun blev inkluderet det al-

lermest relevante litteratur baserede på relevante forskningsdesign. 

 

Derudover fremgår det af ovenstående tabel, at der i bestemmelsen af studiernes samlede evi-

densvægt er en betydelig andel af studierne, som har fået en høj evidensvægt. Det drejer sig 

om i alt 53 studier. Ydermere har 13 af studierne fået tildelt medium evidensvægt, mens seks 

studier er tildelt lav evidensvægt. Således er størstedelen af studierne i forskningskortlægningen 

karakteriseret ved at have en solid forskningsmæssig kvalitet og relevans. Med hensyn til de 

studier, der har fået tildelt lav evidensvægt, viser det sig, at dette hovedsageligt begrundes med, 

at studiernes enten metodiske eller emnemæssige relevans ikke har været tilstrækkelig stor til at 

indgå i syntesen.  
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3. TEMATISK SYNTESE 

I dette kapitel præsenteres kortlægningens narrative, tematiske syntese, der består af i alt seks 

temaer. Temaerne repræsenterer forskellige typer af indsatser, der hver især er med til at under-

støtte elevernes læseforståelse og/eller faglige læsekompetencer.  

 

Hovedparten af de inkluderede studier beskæftiger sig med komplekse indsatser, som består af 

flere forskellige delelementer. Eksempelvis tilrettelægger nogle indsatser undervisning i strategier 

til brug for læsning som eksplicit undervisning, mens andre fokuserer på at styrke elevernes ba-

sale læsefærdigheder såvel som skriftsproglige færdigheder relateret til senere læsekompeten-

cer. I sådanne tilfælde er det ikke muligt at skelne mellem effekten af, at eleverne lærer en læ-

sestrategi, og effekten af undervisningstilgangen. Det, som studier af komplekse indsatser kan 

frembringe viden om, er, hvorvidt indsatsens delelementer virker i samspil. Den logik, som ligger 

til grund for kategoriseringen af studierne, er baseret på en samlet vurdering af indsatsernes 

mest fremtrædende element/komponent, om end det sjældent er indsatsens eneste element. Der 

er tilstræbt systematik og inter-rater reliabilitet24 i kategoriseringen, idet de enkelte studiers pla-

cering under et givent tema er fremkommet gennem grundig diskussion og granskning af studi-

ernes indhold.  

  

Temaerne opridses kort nedenfor. 

 

 Indholdslæsning i fagene: Studier, der undersøger effekten af læseindsatser i specifikke 

fag inden for henholdsvis den humanistiske og naturvidenskabelige fagblok, fx historie, biolo-

gi, geografi mv. 

 

 Samarbejdsorienteret læring: Studier, der tager afsæt i en række samarbejdsorienterede 

læringsformer. Samarbejdsorienterede læringsformer omfatter både samarbejde i grupper og 

parvis eleverne imellem. 

 

 It-understøttede indsatser: Studier, der primært har fokus på indsatser, der sigter mod at 

facilitere lærerens differentiering af læseundervisningen ved hjælp af digitale læremidler. 

 

 Motiverende læseindsatser: Studier, der inddrager styrkelse af elevernes motivation for 

læsning som en del af en samlet læseindsats, fx i form af elevers medindflydelse på valg af 

tema/læsestof eller inddragelse af praktiske aktiviteter. 

 

 Varierede tilgange til faglig læsning: Studier, hvor indsatserne er karakteriserede ved, at 

der enten kombineres flere forskellige undervisningsmetoder/-tilgange i samme indsats, eller 

at hensigten med studierne er at sammenligne flere forskellige undervisningsmetoder/-til-

gange. 

 

 Indsatser målrettet elever med særlige behov: Studierne under dette tema omhandler 

ikke en bestemt type indsatser, men fokuserer på indsatser for en bestemt målgruppe. Mål-

gruppen "elever med særlige behov" omfatter dels elever, hvis læsevanskeligheder er relate-

ret til deres tosprogethed (her er altså fokus på læsevanskeligheder på andetsproget), dels 

elever hvis læsevanskeligheder skyldes andre forhold. 

 

De seks temaer er ikke gensidigt udelukkende. I de fleste tilfælde vil temaerne og de enkelte 

indsatser således være kendetegnede ved flere fælles træk, ligesom enkelte af studierne er 

nævnt under to temaer. Især går brugen af læsestrategier igen på tværs af temaer.  

 

                                                
24 Inter-rater reliabilitet har til formål at mindske risikoen for subjektive bias gennem en undersøgelse af, om der er en fælles forståel-

se af det samme fænomen.    
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I figuren nedenfor præsenteres kortlægningens overordnede forandringsteori. Forandringsteorien 

er opstillet på baggrund af de virkningsfulde læserelaterede indsatser og tilgange til læseunder-

visningen, som kortlægningen har identificeret. De enkelte trin i forandringsteorien udfoldes me-

re udførligt under figuren og i resten af syntesen.   

Figur 3.1: Overordnet forandringsteori (kortlægningens kausalforståelse)  

 

 

 

 

Forandringsteorien har til formål at beskrive sammenhænge mellem indsatser (defineret under 

kortlægningens temaer) og resultater/effekter på elevernes læseforståelse25, som det kommer til 

udtryk i nærværende kortlægning. Det er i forlængelse heraf vigtigt at understrege, at foran-

dringsteorien alene viser eksempler på virkningsfulde aktiviteter og tilgange. Der er ikke tale om 

en udtømmende liste, der fuldt ud afspejler resultaterne i kortlægningen.  Forandringsteorien kan 

alt andet lige kun præsenteres på et overordnet niveau og afspejle nogle generelle tendenser, og 

den yder ikke fuld retfærdighed til de årsagssammenhænge, der er beskrevet og præsenteret i 

de enkelte studier. 

 

I forhold til kortlægningens overordnede kausalmodel er det væsentligt at understrege, at hoved-

fokus har været på at identificere studier med indsatser rettet mod at generere effekter på ele-

vernes læseforståelse og faglige læsekompetencer26.  

 

Det fremgår af forandringsteorien, at det for alle seks temaer gælder, at der generelt set kan 

påvises en positiv effekt af de seks indsatser/organisationsformer på elevernes læseforståelse, 

når man anvender en eller flere af de nævnte aktiviteter/tilgange. Langt hovedparten af de iden-

tificerede, virkningsfulde indsatser består af en række delelementer, hvis effekter på læseforstå-

else ikke kan isoleres. Eksempelvis består flere indsatser af samarbejdsorienteret undervisning i 

en række læsestrategier til brug før, under og efter læsning. I sådanne og lignende tilfælde er 

                                                
25 Der er ganske få studier i kortlægningen, der har specifikt fokus på faglig læsning og som måler effekten heraf. Der er derfor pri-

mært tale om en kortlægning af indsatser, der virker generelt på læseforståelse.  
26 Se afsnit 1.2 for yderligere definition af disse to begreber og den indbyrdes sammenhæng.  
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det ikke muligt at vurdere, om indsatsens effekt skyldes undervisningsformen eller læsestrategi-

erne – endsige hvilken af de anvendte læsestrategier der har størst effekt. 

 

Det skal også præciseres, at forandringsteorien alene afspejler de studier, der har vist effekt. For 

en nærmere beskrivelse af de studier, der ikke har vist effekt, henvises til beskrivelsen af de 

enkelte temaer nedenfor.  

 

Endvidere sondres i syntesen – når dette er relevant – mellem effekter målt med standardiserede 

måleredskaber og effekter målt med måleredskaber, som er udviklet af forskerne bag studiet 

(her benævnt forskergenererede måleredskaber).  Dette skyldes, at flere af de inkluderede sy-

stematiske reviews viser en forskel i effekt, afhængig af om der anvendes standardiserede eller 

forskergenererede måleredskaber til at adressere indsatsens effekt på læseforståelse/faglig læs-

ning (bl.a. Berkeley et al., 2010; Elleman et al., 2009; Kim et al., 2004). Tendensen er, at for-

skergenererede måleredskaber i højere grad end standardiserede måleredskaber kan dokumen-

tere effekter. Dette er et vigtigt opmærksomhedspunkt, da en betydelig andel af de inkluderede 

studier, som tidligere nævnt, udelukkende adresserer indsatsens effekt ved hjælp af forskergene-

rerede måleredskaber27. Boksen nedenfor beskriver forskellen mellem de to typer måleredskaber.       

Boks 3.1: Brug af måleredskaber i studierne 

 

 

Hvert tema indledes i det følgende med en skematisk præsentation af de studier, der relaterer 

sig til det enkelte tema. Præsentationen efterfølges af en kort karakteristik af forskningen på det 

givne område. Herefter følger en tværgående behandling af indsatser, metoder og redskaber, der 

falder under de enkelte temaer. Afslutningsvis præsenteres de virkningsfulde aktiviteter og til-

gange, der er identificeret som led i kortlægningen. Mere detaljerede beskrivelser af de enkelte 

indsatser kan findes i bilag 1, der indeholder abstracts af alle de studier, der er inkluderet i kort-

lægningen.    

 

                                                
27 Forskergenererede måleredskaber anvendes ofte i mangel af standardiserede måleredskaber. Således er brugen af forskergenerere-

de måleredskaber særlig udbredt i de studier, der måler indsatsens effekt på faglig læsning.   

Den centrale forskel mellem forskergenererede og standardiserede måleredskaber er, at førstnævnte er 

specifikke, mens sidstnævnte er generelle. Dette har betydning for, hvilken form for effekt de to slags red-

skaber måler: 

 

 Forskergenererede måleredskaber giver typisk viden om indsatsens nære effekt. De er ofte 

udviklet med henblik på at måle effekten af den konkrete indsats og er derfor typisk tilpasset indsat-

sens konkrete elementer og indhold. Det vil sige, at forskergenererede måleredskaber måler, om ind-

satsen har en effekt på elevernes forståelse af tekster, som er meget lig de tekster, de har øvet sig på i 

løbet af indsatsen. Teksttype (fx forklarende tekst, argumenterende tekst), tekststruktur (fx årsag-

virkning, for-imod) og emne er væsentlige lighedspunkter mellem tekster anvendt som led i undervis-

ningen og tekster anvendt i tests.  

 

 Standardiserede måleredskaber giver viden om indsatsens transfereffekt. I denne sammen-

hæng er transfereffekt den effekt, som den viden og de kompetencer, eleven har tilegnet sig i kraft af 

indsatsen, har på elevens generelle læseforståelse og faglige læsning. Standardiserede måleredskaber 

adresserer elevernes evne til at anvende deres tilegnede læsekompetencer til at forstå tekster, som på 

den ene eller anden måde er forskellig fra de tekster, som blev anvendt som undervisningsmateriale i 

indsatsen. Ud over forskelle i teksttype, tekststruktur og emne er der eksempler på, at indsatstekster 

er forskerfabrikerede og derfor har en meget klar og let afkodelig struktur, mens test-tekster er auten-

tiske og derfor mere komplicerede. 
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3.1 Indholdslæsning i fagene 

Dette tema omhandler en række studier, der alle beskæftiger sig med elevers faglige læsning i 

de enkelte fag. Der er således tale om indsatser med fokus på elevers tilegnelse af fagets speci-

fikke faglige viden – frem for indsatser der overvejende søger at forbedre elevernes generelle 

læseforståelse. Studierne fordeler sig overordnet inden for to fagområder – den humanistiske 

fagblok (historie og samfundsfag) og den naturvidenskabelige fagblok (biologi, geografi og natur-

fag).  

 

Mere specifikt er der tale om indsatser, som indeholder læsestrategier med mange elementer og 

typer af øvelser (Larson, 2011; Vaughn et al., 2013, Hinde et al., 2007 og Hinde et al., 2011), og 

indsatser, der undersøger og sammenholder effekten af to forskellige indsatser i samme studie. 

Som eksempel kan nævnes et forløb med fokus på tekststruktur sammenholdt med et forløb med 

fokus på indhold (Fang et al., 2010; Simmons et al., 2010; Williams et al., 2009 og Williams et 

al., 2007). Endelig er der identificeret to indsatser, der fokuserer på at undersøge en mere af-

grænset strategi eller et værktøj, her i form af teksttyper med bestemt struktur eller bestemte 

spørgsmålstyper til læst tekst (Arya, 2010; Berkeley et al., 2011). 

 

Der er i alt identificeret ti studier, som tilknyttes temaet om indholdslæsning i fagene. Disse er 

fremstillet skematisk i nedenstående tabel. For en mere udførlig beskrivelse af studierne henvises 

til abstracts i bilag 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Læseforståelse og faglige læsekompetencer  

 

 

 

 
 

 

  

19  

 

Tabel 3.1: Tabel over studier tilhørende temaet om indholdslæsning i fagene, i alt 10 studier 

Studie Land Indsats Målgruppe Indsatsernes 

omfang 

Fagpersoner Outcome-

mål 

Stikprøvestørrelse Design 

Arya  

(2010) 

USA Forsøg med under-

visningsmaterialet 

Scientific discovery 

narrative (SDN), 

som søger at frem-

hæve forskerens 

erkendelsesproces 

Alle elever  

(7. og 8. klasse)  

N/A N/A Faglig læs-

ning –  

(konceptuel 

forståelse af 

teksten og 

evne til at 

genkalde 

information 

fra teksten) 

209 elever 

 

Elevernes fordeling i 

indsats- og kontrol-

gruppe fremgår ikke 

Randomise-

rede, kon-

trollerede 

forsøg 

Berkeley et al. 

(2011) 

USA Forsøg med læse-

strategien QRAC-

the-Code (Question-

Read-Answer - 

Check) ved læsning 

af historiebog 

Både normallæ-

sere og elever 

med læsevan-

skeligheder  

(6. og 7. klasse) 

3 lektioner over 

en enkelt sko-

leuge 

 

Medlem fra 

forskerholdet 

gennemfører 

sessionerne 

Læseforstå-

else 

319 elever 

 

Elevernes fordeling i 

indsats- og kontrol-

gruppe fremgår ikke 

Randomise-

rede, kon-

trollerede 

forsøg 

Fang et al. 

(2010) 

USA Forsøg med indsat-

sen Inquiry-Based 

Science Plus Rea-

ding (ISR), som 

består af instruktion 

i læsestrategier 

samt læsning af 

naturvidenskabeligt 

materiale i hjemmet 

6.-8. klasse 

elever 

 

Alle elever, der 

indgår i forsø-

get, scorer un-

der gennemsnit-

tet i en national 

læseevaluering.  

En ugentlig 

session à 15-20 

minutter i en 

periode på 22 

uger 

Lærerne gen-

nemfører sessi-

onerne 

Faglig læs-

ning 

233 elever 

 

Indsats: n = 140 

Kontrol: n = 93 

Kvasi-

eksperiment 
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Studie Land Indsats Målgruppe Indsatsernes 

omfang 

Fagpersoner Outcome-

mål 

Stikprøvestørrelse Design 

Hinde et al. 

(2011) 

USA Forsøg med integre-

ret læseundervis-

ning i geografi un-

dervisning, Geolite-

racy for English 

Language Learners, 

med fokus på an-

vendelse af læse-

strategier på geo-

grafi tekster.  

Både etsproge-

de- og tospro-

gede elever 

(3.-8.klasse) * 

6.klasse undta-

get  

 

 

Indsatsen består 

af 3-5 undervis-

ningsforløb i 

hver klasse, 

som hver ca. 

varer to-tre 

lektioner 

Lærerne gen-

nemfører sessi-

onerne 

Læseforstå-

else 

1431 elever 

 

Elevernes fordeling i 

indsats- og kontrol-

gruppe fremgår ikke.  

Kvasi-

eksperiment 

Hinde et al.  

(2007) 

USA Forsøg med integre-

ret læseundervis-

ning i geografi un-

dervisning, Geolite-

racy. Indsatsen er 

tværgående og kan 

også implementeres 

i læse- og sprogun-

dervisningen.  

Alle elever 

(3.-8.klasse) 

 

Indsatsen im-

plementeres 

over 3-4 måne-

der i samme 

skoleår. Indsat-

sen består af 3-

5 undervisnings-

forløb, som hver 

ca. varer 2-3 

lektioner 

Lærerne gen-

nemfører sessi-

onerne 

Læseforstå-

else 

2589 elever 

 

Elevernes fordeling i 

indsats- og kontrol-

gruppe fremgår ikke 

Kvasi-

eksperiment 

Larson  

(2011) 

USA Forsøg med integra-

tion af tematisk 

undervisningsforløb 

i biologiundervisnin-

gen med fokus på 

ordforråd, læsestra-

tegier og elev-til-

elev læring  

Alle elever  

(9. klasse) 

1 skoleuge be-

stående af fire 

daglige blokke a 

90 minutter 

Lærerne gen-

nemfører sessi-

onerne  

Faglig læs-

ning 

222 elever 

 

Indsats: n = 144 

Kontrol: n = 78 

Kvasi-

eksperiment 

Simmons et al. 

(2010) 

USA Forsøg med anven-

delse af læsestrate-

gier, både lærer- 

og/eller elevregule-

rede, samt under-

visning i fagligt 

ordforråd  

Alle elever 

(4. klasse) 

Tre gange om 

ugen a 30 mi-

nutter eller 20 

gange om ugen 

à 45 minutter 

over en periode 

på 18 uger.  

Lærerne gen-

nemfører sessi-

onerne 

Ordforråd 

Faglig læs-

ning 

911 elever 

 

Indsats 1: n = 324 

Indsats 2: n = 355 

Kontrol: n = 232 

Randomise-

rede, kon-

trollerede 

forsøg 



 

Læseforståelse og faglige læsekompetencer  

 

 

 

 
 

 

  

21  

 

Studie Land Indsats Målgruppe Indsatsernes 

omfang 

Fagpersoner Outcome-

mål 

Stikprøvestørrelse Design 

Vaughn et al. 

(2013) 

USA Forsøg med Promot-

ing Acceleration of 

Comprehension and 

content Through 

Text (PACT) i sam-

fundsfagsundervis-

ningen.  

Alle elever 

(8. klasse) 

30 sessionera 

50-54 minutter 

over 6-8 uger  

 

Lærerne gen-

nemfører sessi-

onerne 

Faglig læs-

ning 

Læseforstå-

else 

374 elever 

 

Indsats: n = 216  

Kontrol: n = 158 

Kvasi-

eksperiment 

Williams et al. 

(2009) 

 

USA Forsøg med integra-

tion af læseunder-

visning i naturfags-

undervisning. Un-

dersøger både ef-

fekten af undervis-

ning i tekststruktur i 

fagtekster og un-

dervisning i fagligt 

indhold 

Alle elever 

(2. klasse ) 

22 lektioner a 

45 minutter 

Lærerne gen-

nemfører sessi-

onerne 

Læseforstå-

else 

215 elever 

 

Indsats 1: n = 67 

Indsats 2: n = 74 

Kontrol: n = 74 

Randomise-

rede, kon-

trollerede 

forsøg 

Williams et al. 

(2007) 

USA Forsøg med integra-

tion af læseunder-

visning i historieun-

dervisning. Under-

søger både effekten 

af undervisning i 

årsag-virknings-

sammenhænge i 

fagtekster og un-

dervisning i fagligt 

indhold 

Alle elever 

(2. klasse)  

22 lektioner   Lærerne gen-

nemfører sessi-

onerne 

Læsestrate-

gier  

Læseforstå-

else 

179 elever (én elev 

faldt fra undervejs) 

 

Indsats 1: n = 60 

Indsats 2: n = 60 

Kontrol: n = 60 

Randomise-

rede, kon-

trollerede 

forsøg 
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3.1.1 Forskning på området 

Forskningen relateret til temaet om indholdslæsning i fagene har en række gennemgående ka-

rakteristika. For det første er samtlige ti studier under nærværende tema amerikanske. Derud-

over er der hovedsageligt tale om forholdsvis ny forskning, idet syv ud af ti studier er udgivet 

mellem 2010 og 2013. De øvrige tre studier er udgivet i henholdsvis 2007 og 2009.  

 

Derudover er et gennemgående træk ved indsatserne i studierne, at de er universelle og derved 

omfatter alle elever i de deltagende klasser – både normallæsere og elever med særlige behov 

(herunder elever med læsevanskeligheder eller tosprogede elever). Et enkelt studie omfatter 

udelukkende elever med læsevanskeligheder (Fang et al., 2010). 

 

Endnu et fælles karakteristika er, at samtlige studier er baseret på eksperimentelle forskningsde-

sign. Fem af studierne er baserede på randomiserede, kontrollerede forsøg, mens de øvrige fem 

studier er baserede på kvasi-eksperimentelle design. Hovedparten af studierne er desuden base-

ret på stikprøvestørrelser på cirka 200-400 elever, mens der i tre af studierne indgår mellem 900 

og 2.600 elever. Evidensgrundlaget må således siges at være ganske solidt – om end stikprøve-

størrelserne i studierne under nærværende tema er af moderat størrelse sammenlignet med flere 

af studierne under de øvrige temaer i kortlægningen. 

 

3.1.2 Indsatser, metoder og redskaber 

Studier, der falder under temaet indholdslæsning i faget, bringer flere forskellige tilgange til læs-

ning i de specifikke fag i spil. Af den grund kategoriseres studierne i denne sammenhæng i højere 

grad ud fra den overordnede rammesætning frem for det specifikke indhold, sådan som det 

fremgik af indledningen. Enkelte fag indgår i flere studier, men er kategoriseret hver for sig, da 

indsatserne er vidt forskellige. Studierne grupperes i tre kategorier.  

 

Den første kategori omhandler to studier der undersøger effekten af henholdsvis én afgrænset 

læsestrategi og et særlig tilrettelagt undervisningsmateriale. Karakteristisk er det, at der er tale 

om en forholdsvis lav detaljeringsgrad. I studiet af Berkeley et al. (2011) undersøges det, hvor-

vidt QRAC-the-code (Question – Read – Answer - Check) har en effekt på historieundervisnin-

gen på 6. og 7. klassetrin blandt elever i inkluderende klasser28. QRAC består af fire trin: Eleverne 

formulerer spørgsmål ud fra tekstens overskrift, eleverne læser, forsøger at svare på spørgsmål 

og tjekker til sidst, om de har svaret er rigtigt. Indsatsen løber over tre lektioner og er derfor 

meget kort og intens. Et andet særkende er, at eleverne instrueres af forskerne og ikke deres 

egne lærere.  

 

I studiet af Arya (2010) fokuseres der i forsøget med undervisningsmaterialet scientific discovery 

narrative (SDN) på det konkrete indhold af de faglige tekster, herunder hvordan en narrativ 

rammesætning kan understøtte elevernes faglige læsning og indsigt i naturfag En antagelse 

er, at ved at få indsigt i forskernes egne fortællinger og erkendelsesprocesser motiveres eleverne 

i højere grad, som det fremgår af boksen nedenfor.  

                                                
28 At en klasse er inkluderende (inclusive) vil i denne sammenhæng sige, at elever med læsevanskeligheder og egentlige indlærings-

vanskeligheder indgår på lige fod med klassens andre elever. 
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Boks 3.2: SDN-tekster  (Scientific discovery narrative) 

 

 

 

Anden kategori omfatter indsatser, der undersøger og sammenholder effekten af to forskellige 

indsatser i samme studie. I undersøgelsen af Inquiry-Based Science Plus Reading (ISR) Curricu-

lum (Fang, 2010) studeres effekten af to forskellige supplerende undervisningsaktiviteter på ele-

vernes generelle læsefærdigheder og tilegnelse af viden inden for naturfag. Den ene aktivitet er 

eksplicit instruktion i læsestrategier med en række specifikke elementer, herunder brug af 

begrebskort, morfemanalyse, genregenkendelse og instruktionsmodellen explain-model-guide-

apply. Den anden aktivitet består af læsning og respons på udvalgt faglitteratur ud fra en fast 

procedure. Hele aktiviteten foregår hjemme hos eleven, og efter hver læst bog skal eleven dele 

bogens indhold og læseoplevelse med et familiemedlem med udgangspunkt i konkrete spørgs-

mål.  

 

I studiet af Simmons et al. (2010) undersøges, hvorvidt kombinationen af to forskellige læsestra-

tegier understøtter elevernes faglige læsning og ordforråd i samfundsfag på 4. klassetrin. Begge 

indsatser kombinerer lærerstyrede og elevstyrede læsestrategier, men i den ene indsats arbejdes 

fokuseret med elevernes faglige læsning, mens der i den anden indsats arbejdes fokuseret med 

elevernes faglige ordforråd, som det fremgår af boksen nedenfor.  

Med brugen af SDN-tekster forsøger man at fokusere på at formidle viden i en narrativ ramme. 

 

Der er ikke en enkelt struktur for SDN-tekster, men nogle overordnede karakteristika. SDN-tekster har 

fokus på at fremhæve/eksplicitere forskerens erkendelsesproces, og de betoner de menneskelige aspekter 

ved den videnskabelige erkendelsesproces, hvilket antages at skabe motivation hos eleverne. Man forsøger 

bl.a. at understøtte elevernes læsning i naturfag ved at forskeren, der optræder i teksten, beskriver hvilken 

kendt viden han/hun tager udgangspunkt i, før man forsøger at få svar på det ukendte (forskningsspørgs-

målet).  

 

SDN-teksterne består af fire gennemgående komponenter: 

 

 Passion for arbejdet: Det skal skinne igennem i teksterne, at forskeren er engageret i sit undersøgel-

sesfelt. Dette gøres eksempelvis ved, at forskerens begejstring eller frustration i forskningsprocessen 

beskrives i et levende sprog med henblik på at engagere læseren i teksten. 

 Erkendelse af det kendte i en given kontekst: I SDN-tekster beskrives det kendte som led i den over-

ordnede historie, der beskriver forskerens erkendelsesproces. Beskrivelsen af det kendte fører frem til 

en erkendelse af det ukendte, som er det, forskeren følgelig søger at undersøge. Det modsatte gør sig 

typisk gældende i ikke-SDN-tekster, hvor studiets forskningsspørgsmål ofte beskrives indledningsvis, 

hvorefter forskeren forholder sig til eksisterende forskning på området. 

 Identifikation af det ukendte i en given kontekst: Dette relaterer sig til, at forskeren forklarer forsk-

ningsspørgsmålet og motivationen/behovet for netop at undersøge den valgte problemstilling. Antagel-

sen er, at for at blive i stand til at lære noget nyt er det nødvendigt at have en grundlæggende forståel-

se af problemet.  

 Eksplorativ eller eksperimentel proces til erkendelse (road to discovery): Forskeren klargør, hvilke 

skridt der tages i forskningsprocessen. 

 

Læs mere: Arya (2010): Discovery Stories in the Science Classroom.  

 LL 

 

Læs mere: Aray, (2010): Discovery Stories in the Science Classroom 
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Boks 3.3: Indsats med fokus på henholdsvis faglig læsning og ordforråd 

 

 

Williams et al.(2009) undersøger effekten af at integrere naturfagsundervisning i 2. klasse og 

læseundervisning. Eleverne er delt i to grupper (og en kontrolgruppe), hvor den ene modtager et 

undervisningsforløb med fokus på tekststruktur, og den anden gruppe modtager undervisning 

med fokus på fagligt indhold, begge forløb er beskrevet detaljeret i en trin-for-trinvejledning.  

Tilsvarende undersøger Williams et al. (2007) effekten af et undervisningsforløb, hvor eleverne 

undervises i at læse og forstå forklarende tekster i historieundervisningen i 2. klasse. Som i 

Williams et al.(2009) er eleverne delt i to grupper, hvor den ene modtager undervisning, der har 

fokus på fagligt indhold. Den anden gruppe modtager i dette studie undervisning, der har ekspli-

cit fokus på årsag/virkning (text structure condition) i særligt udvalgte fagtekster. Ud over 

introduktion til arbejdet med årsag/virkning introduceres eleverne til ledetråde i form af år-

sag/følge-adverbier e(fx fordi, eftersom, derfor og således), og de gennemfører parvis analyse af 

to forskellige teksttypers årsag-virkningsstruktur.  

 

Den tredje og sidste kategori omfatter fire studier, hvis fællesnævner er, at de alle indeholder 

en detaljeret læsestrategi.  

 

Hinde et al. (2007) undersøger effekten af undervisningsprogrammet GeoLiteracy, der et under-

visningsmateriale, der både kan integreres i geografiundervisningen og i læse- og skrive-

I studiet med fokus på henholdsvis faglig læsning (A) og fagligt ordforråd (B) er hver indsats struktureret i 

tre blokke af hver seks ugers varighed.  

 

Indsats A bygger på læseforståelsesstrategier, som kan bringes i spil før, under og efter læsning. I hver 

blok introduceres eleverne for en ny strategi, som skal bygge ovenpå de strategier, de har lært i de fore-

gående blokke:   

 

 Blok 1: Her introduceres eleverne til strategier, som kan anvendes før læsning. Disse er primært læ-

rerstyrede og omfatter blandt andet introduktion til tekstens nøglepersoner og begreber samt aktive-

ring af forhåndsviden, ved at læreren forbinder teksten til tidligere undervisning. Eleverne lærer også 

elevregulerede strategier som at skabe sig et overblik over teksten ved hjælp af overskrifter og at stil-

le spørgsmål til teksten.  

 Blok 2: Her introduceres eleverne til en strategi, som kan anvendes under læsning. Den pågældende 

strategi understøtter eleverne i at udlede tekstens hovedpointer (main idea strategy – Get the Gist) 

og består af stikord, som dels hjælper eleverne til at identificere afsnittets centrale pointer, dels hjæl-

per eleverne til at genfortælle disse pointer.    

 Blok 3: Her lærer eleverne at anvende grafiske modeller til at strukturere tekstens indhold og skrive 

referat.   

 

Indsats B bygger på strategier, som udvikler elevernes ordforråd samt deres evne til at anvende ordforråd 

til at forstå fagtekster. Indholdet i de tre blokke er:  

 

 Blok 1: Her fokuserer læreren på eksplicit undervisning i ordforråd, som er relevant for undervisnin-

gens konkrete indhold. Det ordforråd, der undervises i, stammer fra skoledistriktets curriculum.  

 Blok 2: Her fokuserer læreren på at aktivere elevernes forhåndsviden ved hjælp af forventningsguides 

(anticipation guides). En forventningsguide indeholder udsagn om indhold og ordforråd, som danner 

grundlag for diskussion af forhåndsviden.  

 Blok 3: Her introduceres en strategi, som eleverne kan bruge selvstændigt. Eleverne lærer at anvende 

et ords kontekst og en morfologisk analysestrategi til at bestemme betydning af ukendte ord.  

 

Læs mere: Fang et al. (2010): Improving Middle School Students'  

Science Literacy through Reading Infusion 
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undervisningen. Hvert undervisningsforløb indeholder detaljerede trin-for-trin vejledninger, der 

bl.a. indeholder læsestrategier med fokus på årsag/virkning, tekstens hovedbudskab, opsumme-

ring, drage konklusioner/inferens, tolke grafiske modeller m.v. Alle deltagende klasser gennem-

går mellem tre til fem undervisningsforløb, der hver varer mellem en til to lektioner. Undervis-

ningsmaterialet er senere videreudviklet til GeoLiteracy for English Language Learners målrettet 

tosprogede elever med utilstrækkelige læse- og skrivekompetencer på deres andetsprog, se Hin-

de et al. (2011). 

 

I Vaughn et al., (2013) undersøges det, hvorvidt undervisningsforløbet Promoting Acceleration of 

Comprehension and Content Through Text (PACT) kan styrke elevernes faglige læsning i sam-

fundsfag. Indsatsen løber over ti dage med en fast struktur. Der indledes med et overordnet 

forståelsesspørgsmål, der rammesætter de efterfølgende ti dages arbejde. Spørgsmålet kan fx 

have følgende ordlyd: Hvordan forårsagede begivenheder og ideer konflikten mellem Storbritan-

nien og de amerikanske kolonier? Spørgsmålet repeteres de efterfølgende ni dage. Eleverne ar-

bejder derefter med nøgleord og begreber, videnstilegnelse, forståelsestest med efterfølgende 

gruppearbejde samt vidensanvendelse.  

 

Endelig undersøger Larsson (2011), hvorvidt et kort og intensivt undervisningsforløb i biologi 

kan styrke elevernes begrebsforståelse i faget. Undervisningsforløbet er udviklet i et samarbejde 

mellem forskere og lærerne i de klasser, der deltager i forsøget. Undervisningsforløbet varer en 

uge, men består af en lang række forskellige aktiviteter og øvelser, som det fremgår af boksen 

nedenfor. Øvelserne i studiet afspejler en før-, under- og efterlæsning-struktur.   

Boks 3.4: Undervisningsforløb i biologi i 9. klasse 

 

 

 

3.1.3 Resultater og effekter 

Samtlige ti studier kan dokumentere en positiv effekt på et eller flere af studiets outcomemål. 

Tre af studierne indeholder dog outcomemål, hvor der ikke kan ses en effekt. De blandede resul-

Temaet for det konkrete undervisningsforløb i biologi 9. klasse er vira og bakterier og inddæmning af smit-

te. Ved starten af forløbets første dag konkretiserer læreren temaet for eleverne ved hjælp af GloGerm – 

en olie, som får bakterier på hænder og under negle til at lyse under UV-lys.  

 

De fem dage i undervisningsforløbet indeholder forskellige aktiviteter og øvelser, herunder: 

 

 Opbygning af ordforråd: Eleverne læser en videnskabelig artikel, der efterfølgende diskuteres i fælles-

skab. Læreren skriver de nye fagord ind i en grafisk model, som de følgende dage fungerer som "klas-

sens hjerne" 

 Aktivering af forhåndsviden: Dette sker gennem fælles, lærermodereret diskussion om emnet   

 Elev-til-elev læring: Eleverne læser og diskuterer parvis en tekst 

 Refleksion: Individuel skriveøvelse som lægger op til, at eleverne reflekterer over dagens undervisning  

 Language Experience Approach (LEA): Eleverne dikterer i fællesskab en tekst som, hvad de har lært. 

Læreren skriver ned og giver samtidig feedback og gode råd om opbygning af videnskabelige argu-

menter 

 Internalisering af nyt ordforråd: Individuel læsning af LEA-teksten 

 Interaktiv notestrategi: Eleverne og læreren udfærdiger i fællesskab noter om en fagartikels centrale 

pointer 

 Frilæsning og præsentation af viden: Eleverne vælger frit mellem et antal fagartikler, som relaterer sig 

til emnet. Hver elev fortæller klassen om den artikel, han eller hun har læst.  

Læs mere: Larson (2011): The effects of academic literacy instruction on engagement  

and conceptual understanding of biology of ninth-grade students 
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tater skyldes blandt andet, at der anvendes forskellige måleredskaber i studierne, som peger i 

hver sin retning, og/eller at indsatserne kun har positive effekter for eleverne på nogle klassetrin 

og ingen effekt for elever på andre klassetrin. 

 

Af nedenstående tabel fremgår det, hvilke studier der har påvist positiv effekt eller ej. Resulta-

terne sammenholdes endvidere med de enkelte studiers evidensvægt. Det skal i denne sammen-

hæng fremhæves, at hvor ikke andet er nævnt, er der tale om forskergenererede test. Se forrige 

afsnit for uddybning af dette. 

Tabel 3.2: Virkningsfulde mekanismer under temaet om indholdslæsning i fagene 

Indsatsernes 

fokus 

Studie Kontekst Positiv effekt29 Ingen effekt Evidens-

vægt 

Læsestrategier/ 

tilgange med lav 

detaljeringsgrad 

Arya 

(2010) 

Grundskole 

(7.-8. kl.) 

Faglig læsning 

Interesse 

Konceptuel forståelse 

Genkalde information30 

 Høj 

Berkeley 

(2011) 

Grundskole 

(6.-7. kl.) 

Læseforståelse31 

Metakognition (bevidst-

hed om egen strategi-

anvendelse)  

 Høj 

Indsatser hvor 

to læsestrategi-

er vurderes op 

imod hinanden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fang 

(2010) 

Grundskole 

(6.- 8. kl.) 

Generelle læsefærdig-

heder (standardiseret 

test) 

Tilegnelse af viden i 

faget 

 Høj 

Simmons 

(2010) 

Grundskole 

(4. kl.) 

A-Faglig læsning 

B-Faglig læsning og 

ordforråd 

 

A-Faglig læsning 

B-Faglig læsning  

(standardiseret 

test) 

Høj 

Williams 

(2009) 

Grundskole 

(2. kl.) 

A-Tilegnelse af viden 

A-Tekstforståelse32 

B–Tilegnelse af viden 

 Medium 

Williams 

(2007) 

(Grundskole) 

(2. kl.) 

Udsatte 

elever 

A-Effekt på anvendelse 

af strategier 

A-Effekt på faglig læs-

ning 

B-Effekt på faglig læs-

ning 

 Høj 

Læsestrategier 

med høj deltal-

jeringsgrad 

Hinde 

(2007) 

Grundskole 

(3.-8. kl.) 

Læseforståelse 

(5., 6., 7., og 8.kl.) 

Læseforståelse 

(3. og 4. kl.) 

Medium 

Hinde 

(2011) 

Grundskole 

(3.-8. kl.)33 

Læseforståelse 

(5. og 8. kl.) 

Læseforståelse 

(3., 4. og 7. kl.) 

Medium 

Vaughn 

(2013) 

Grundskole 

(8. kl.) 

Faglig læsning 

Læseforståelse 

(standardiseret test) 

 Høj 

Larson 

(2011) 

Grundskole 

(9. kl.) 

Begrebsforståelse  Høj 

                                                
29 Hvor ikke andet er nævnt, er der tale om forskergenererede måleredskaber. 
30 Især positiv effekt på etniske minoriteter og elever med lav socioøkonomisk status. 
31 Effekten for normallæsere er beskeden, mens den er moderat for elever med læsevanskeligheder. 
32 Der er tale om nær-transfereffekt, hvilket vil sige, at forløbet har effekt i forhold til elevernes læsning af tekster skrevet til undervis-

ningsbrug med samme struktur og opbygning. Der kan ikke påvises effekt i forhold til læsning af autentiske tekster.  
33 Tosprogede elever med utilstrækkelige læse- og skrivekompetencer på deres andetsprog.  
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Når man ser på studierne på baggrund af kategoriseringen, viser det sig, at begge indsatser i 

den første kategori, der undersøger effekten af afgrænsede strategier eller værktøjer, kan do-

kumentere en positiv effekt. I studiet af Arya (2010), der omhandler scientific discovery narrative 

(SDN)-tekster, måles der mere specifikt på eleverne interesse for emnet, elevernes konceptuelle 

forståelse af teksten samt evnen til at genkalde sig information. Evalueringsspørgsmålene af-

dækker elevernes anvendelse af forhåndsviden, forståelse af tekstens hovedbudskaber samt de-

res forståelse af konklusioner. Dette defineres samlet set som faglig læsning. Studiet viser, at der 

især er positiv effekt for både etniske minoriteter og elever med svag socioøkonomisk baggrund.  

 

I Berkeley (2011) finder man ligeledes en positiv effekt af brugen af QRAC-the-Code. For læse-

forståelse gælder det, at der er tale om en beskeden effekt for normallæsere, mens der er tale 

om moderat effekt for elever med læsevanskeligheder. Elevernes metakognition (bevidsthed om 

egen strategianvendelse) måles ved hjælp af et spørgeskema. Her angiver 64,25 pct. af eleverne 

i indsatsgruppen, at QRAC-the-Code hjælper dem til at forstå teksten. Kontrolgruppen har på 

egen hånd læst samme tekst som indsatsgruppen og taget noter undervejs. Her tilkendegiver 

blot 11,81 pct., at denne form for almindelig noteskrivning hjælper dem til at forstå teksten. 

 

Ser man på den anden kategori, er det fælles for de fire studier, der sammenholder to indsat-

ser/læsestrategier, at alle de undersøgte indsatser har en positiv effekt. Fang (2010) er et af de 

studier, der gør brug af en standardiseret test til at måle elevernes generelle læsefærdigheder. 

Den viser, at der både er positiv effekt af eksplicit instruktion af læsestrategier i skolen og faglig 

læsning i hjemmet (1 bog om ugen). Tilsvarende gør Simmons (2010) brug af både standardise-

rede test og forskergenererede test i undersøgelsen af effekten af kombinerede lærerstyrede og 

elevstyrede processer med fokus på henholdsvis faglig læsning og ordforråd. Her er resultatet, at 

førstnævnte hverken kan måle effekt af arbejdet med tilegnelse af faglig viden eller ordforråd 

(ingen transfereffekt). Modsat er der i den forskergenererede test effekt på faglig læsning af 

begge indsatser.  

 

I begge studier af Williams (2007) og (2009) anvendes alene forskergenererede test til at måle 

effekten. Konklusionen er, at der både er effekt af undervisningsforløb med fokus på tekststruk-

tur og undervisningsforløb med fokus på fagligt indhold, ligesom der er effekt af forløb med fokus 

på henholdsvis årsag/virkning (tekststruktur) og fagligt indhold. For Williams (2007) gælder det 

mere specifikt, at der også her er tale om nær-transfer. Det vil sige, at eleverne, der har arbejdet 

med tekststrukturforløbet, er blevet bedre til at forstå tekster opbygget efter samme principper. 

Derimod kan der ikke påvises en positiv effekt i forhold til autentiske tekster (tekster der ikke er 

udarbejdet med henblik på undervisningsbrug). Begge indsatser/læsestrategier styrker elevernes 

evne til at tilegne sig viden fra testen. I Williams (2009) studiet kan der dokumenteres en positiv 

effekt på elevernes evne til at identificere ledetråde og årsager i teksten. Begge strategier viser 

en positiv effekt på faglig læsning.  

 

Endelig dokumenterer to af studierne i den tredje kategori vedrørende læsestrategier med høj 

detaljeringsgrad tillige en positiv effekt. I Vaugh (2013) måles effekten af undervisningsforløbet 

Promoting Acceleration of Comprehension and Content Through Text (PACT) ved hjælp af stan-

dardiserede test, der viser positiv effekt på både læseforståelse og faglig viden. I Larson (2011) 

viser det forskergenererede måleredskab (videnskabelige essays) effekt på elevernes begrebsfor-

ståelse i biologi. En større andel af eleverne i indsatsgruppen skrev essay, der blev bedømt til at 

’møde forventningerne’ eller ’overstige forventningerne’.  

 

De to sidste studier under tredje kategori af Hinde et al.(2007) og (2011) skiller sig ud fra det 

generelle billede. De viser et mere tvetydigt billede, da GeoLiteracy og GeoLiteracy for English 

Language Learners kun har effekt på nogle af de involverede klassetrin. I forlængelse heraf skal 

det fremhæves, at disse to studier er kendetegnet ved medium forskningsmæssig kvalitet. Det 

skyldes blandt andet, at fordelingen mellem indsatsgruppe (den gruppe af elever der modtager 

undervisning i GeoLiteracy) og kontrolgruppen (den gruppe af elever der modtager ordinær un-
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dervisning) ikke er oplyst. Ligeledes er der heller ikke kontrolleret for socioøkonomiske bag-

grundsvariable, ligesom forskerne heller ikke forholder sig eksplicit til, hvorfor der er effekt på 

nogle klassetrin og ikke andre.  

 

Det er et generelt opmærksomhedspunkt, at kun tre ud af de ti studier gør brug af standar-

diserede test til måling af effekt, hvor resten af studierne gør brug af forskergenererede må-

leredskaber. Som nævnt indledningsvis har det betydning for, hvilken form for effekt de to red-

skaber måler. Hvor forskergenererede redskaber måler læseforståelse og faglig læsning i relation 

til indsatsens konkrete indhold, måler standardiserede måleredskaber generel læseforståelse og 

faglig læsning. Forskergenererede måleredskaber måler altså, om indsatsen har en effekt på 

elevernes forståelse af faglige tekster, som er meget lig de tekster, de har øvet sig på i løbet af 

indsatsen. Men en forskergenereret test kan også afspejle de specifikke læsestrategier, der har 

været gjort brug af i indsatsen. Læsestrategier der både kan anvendes i det konkrete fag, men 

som ligeledes kan understøtte elevens generelle læseforståelse. 

 

Sammenfattende viser nærværende kortlægning en række hovedpointer på tværs af de 

inkluderede studier. Disse pointer kan sammenfattes på følgende vis: 

 

 Der er en række forskellige tilgange der kan understøtte elevernes faglige læsning i konkrete 

fag med positiv effekt. Både afgrænsede strategier med fokus på enkelte elementer som 

QRAC-the-code (Question – Read – Answer - Check) (Berkeley et al, 2011) eller mere detal-

jerede og omfattende læsestrategier som biologiforløbet om vira og bakterier (Larson, 2011). 

 Det er essentielt, at læsestrategien i en eller anden grad afspejler det specifikke fags indhold, 

tænkning og begreber. At effekten i langt de fleste studier måles ved hjælp forskergenerere-

de test afspejler netop, at de enkelte fag er særegne. Herved kan indsatsernes effekt ikke 

nødvendigvis afspejles i en standardiseret test. 

 To af de ti studier viser effekt i standardiseret test (generel læseforståelse). Det ene studier 

arbejder med et 10 dages forløb med fast struktur og tager bl.a. udgangspunkt i et indleden-

de forståelsesspørgsmål til et konkrete emne i historie, som man løbende vender tilbage til 

(Vaughn et al., 2013). Det andet studie vedrører naturfag og viser, at både eksplicit instruk-

tion i læsestrategier samt instruktion i og rammesætning af faglig læsning i hjemmet har ef-

fekt (Fang, 2010). 

 

3.2 Samarbejdsorienteret læring34 

Dette tema omhandler en række studier, hvor der tages afsæt i forskellige former for samar-

bejdsorienterede læringsformer. Herved er indsatserne under dette tema kendetegnet ved, at 

den overvejende tilgang til læring (herunder anvendelse af læsestrategier) er, at eleverne sam-

arbejder. Samarbejdsorienteret læring omfatter både samarbejde i grupper og parvis elev-til-elev 

samarbejde.  

 

Det beskrives i flere af studierne, at læring med afsæt i elev-til-elev samarbejde tilskynder ele-

verne til at indtage en mere aktiv rolle i relation til deres læringsproces, sammenlignet med læ-

ringsformer der udelukkende er lærerstyrede (Van keer et al., 2010; Spörer et al., 2009; Puzio et 

al., 2013). I studiet af Van Keer et al. (2010) argumenteres der med afsæt i tidligere forskning 

for, at en forudsætning for, at elever kan blive dygtige og selvregulerende læsere, netop er, at de 

formår at indtage en aktiv rolle i relation til deres læsning. Det indebærer, at eleverne selv er i 

stand til både at genkende, hvornår en tekst er svær, og hvilke strategier der skal anvendes for 

at forstå teksten. Overordnet er der en gennemgående antagelse i studierne om, at den samar-

bejdsorienterede læring mellem elever bevirker, at eleverne bliver mere engagerede i deres læ-

ring.  

 

                                                
34 Begrebet samarbejdsorienteret læring skal i denne sammenhæng forstås som en samlebetegnelse for både kooperativ og kollabora-

tiv læring. 
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Der er i alt identificeret ti studier i kortlægningen, som tilknyttes temaet om samarbejdsoriente-

ret læring. 
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Tabel 3.3: Tabel over studier tilhørende temaet samarbejdsorienteret læring, i alt 10 studier 

Studie Land Indsats Målgruppe Indsatsens 

omfang 

Fagpersoner Outcome-

mål 

Stikprøvestørrelse Design 

Hitchcock et al. 

(2011) 

USA Forsøg med Collabara-

tive Strategic Reading 

(CSR) 

Alle elever 

25 pct. to-

sprogede elever 

(5. klassetrin) 

Implementeres 

over et helt 

skoleår 

Lærerne gen-

nemfører sessi-

oner 

Læseforstå-

else 

1355 elever 

 

Indsats: n = 681 

Kontrol: n = 674 

Randomise-

ret, kontrol-

leret forsøg 

Klingner et al. 

(2004) 

USA Forsøg med Collabara-

tive Strategic Reading 

(CSR) 

Elever med læse-

vanskeligheder – 

hovedparten er 

tosprogede 

N/A Lærerne gen-

nemfører sessi-

oner 

Læseforstå-

else 

211 elever 

 

Indsats n = 113 

Kontrol n = 98 

Kvasi-

eksperiment 

Puzio et al. 

(2013) 

USA Forsøg med en række 

samarbejdsorienterede 

læringsindsatser 

Alle elever 

(2. klasse til ung-

domsuddannelse) 

 

Typisk 20-40 

uger 

 

N/A Læseforstå-

else 

12.286 elever 

 

Systematisk 

review 

Spörer et al. 

(2009) 

Tyskland Forsøg med Peer Assi-

sted Learning Strate-

gies (PALS) 

Alle elever 

(7. klassetrin) 

2 gange ugent-

ligt i sessioner à 

35 minutter 

over en periode 

på ni uger 

Lærerne gen-

nemfører sessi-

oner 

Læseforstå-

else 

186 elever 

 

 

Indsats: n = 95 

Kontrol: n = 91 

Randomise-

ret, kontrol-

leret forsøg 

Therrien 

(2004) 

 

USA Forsøg med Gentagen 

læsnbing bla. Gennem-

ført vha. samarbejds-

orienteret læring 

Både normallæsere 

og elever med 

læsevanskeligheder 

(5-18 år) 

N/A Lærerne gen-

nemfører sessi-

oner 

Læseforstå-

else 

N/A Systematisk 

review 

Van Keer et al. 

(2010) 

Belgien Forsøg med elev-til-

elev læring mellem 3. 

og 6. klasse elever 

Alle elever 

(3. og 6. klasse) 

1 session ugent-

ligt a 50 minut-

ter 

Lærere gennem-

fører sessioner-

ne 

Anvendelse 

af læsestra-

tegier 

762 elever 

 

 

Indsats: n = 585 

Kontrol: n = 177 

Kvasi-

eksperiment 
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Studie Land Indsats Målgruppe Indsatsens 

omfang 

Fagpersoner Outcome-

mål 

Stikprøvestørrelse Design 

Van Keer  

(2004) 

Belgien Forsøg med elev-til-

elev læring mellem 

jævnaldrende elever og 

elever med forskellig 

alder 

Alle elever 

(2. og 5. klasse) 

Implementeres 

over et helt 

skoleår 

Lærerne gen-

nemfører sessi-

oner 

Læseforstå-

else 

898 elever 

 

Indsats 1: n = 340 

Indsats 2: n = 192 

Indsats 3: n = 135 

Kontrol n = 231 

Kvasi-

eksperiment 

Vaughn et al. 

(2013)  

USA Forsøg med Collabara-

tive Strategic Reading 

(CSR) 

Både normallæsere 

og elever med 

læsevanskeligheder 

(7.-8. klasse) 

 

2 gange ugent-

ligt à 50 minut-

ter over 18 uger 

fordelt på 2 

skoleår 

Lærerne gen-

nemfører sessi-

oner 

Læseforstå-

else 

782 (første skoleår) 

 

Indsats: n = 400 

Kontrol: n = 382 

 

472 elever (andet 

skoleår) 

Randomise-

ret, kontrol-

leret forsøg 

What Works Clea-

ringhouse (2012) 

 

USA Forsøg med læse- og 

skriveprogrammet 

Cooperative Integrated 

Reading and Composi-

tion (CIRC) 

Alle elever 

(2.-6. klasse) 

N/A Lærere gennem-

fører sessioner-

ne 

Læseforstå-

else 

n 1 = 712 elever 

 

n 2 = 1460 elever 

Systematisk 

review 

What Works Clea-

ringhouse (2011) 

USA Forsøg med Student 

Team Reading and 

Writing (STRW) og 

Student Team Reading 

(STR) 

Alle elever 

(6.-8. Klasse) 

9 måneder 

 

N/A Læseforstå-

else 

5200 elever 

 

Systematisk 

review 
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3.2.1 Forskning på området 

Forskningen relateret til temaet om samarbejdsorienteret læring har en række gennemgående 

karakteristika. For det første er en overvejende del af studierne amerikanske – i alt syv ud af de 

ti studier. Dertil er der to belgiske studier (Van Keer et al., 2010; Van Keer, 2004) og et enkelt 

tysk studie (Spörer et al., 2009). Der er hovedsageligt tale om nyere forskning, idet syv ud af de 

ti studierne er udgivet mellem 2009 og 2013. De øvrige tre studier er alle udgivet i 2004. 

 

Et andet særkende ved indsatserne i studierne er, at de i vid udstrækning er universelle og der-

ved omfatter alle elever i de deltagende klasser. Dog omfatter fire af studierne ud over de alme-

ne elever tillige eleverne med særlige behov, herunder elever med læsevanskeligheder eller to-

sprogede elever. 

 

Studierne er ydermere karakteriseret ved, at der er en lille overvægt af studier, der er baseret på 

eksperimentelle forskningsdesign. Tre af studierne er baseret på randomiserede, kontrollerede 

forsøg, mens tre af studierne beror på et kvasi-eksperimentelt design. Populationsstørrelsen i 

studierne, der er baseret på både randomiserede, kontrollerede forsøg og kvasi-eksperimentelle 

design, er relativt stor og omfatter fra cirka 200 til 1.300 elever. Dertil er der fire studier, som er 

systematiske reviews. Populationsstørrelsen for tre af de fire reviews er forholdsvis store, da der 

indgår mellem 2.000 og 12.000 deltagende elever i hvert review. I lyset heraf må evidensgrund-

laget siges at være relativt stærkt. 

 

3.2.2 Indsatser, metoder, praksisser og redskaber 

Fælles for indsatserne er, at den samarbejdsorienterede læring kombineres med anven-

delse af læsestrategier (fx når elever samarbejder parvis om at anvender læsestrategier). 

Indsatserne indledes typisk med, at eleverne bliver introduceret til en række læsestrategier, og 

at de efterfølgende – enten parvis eller i mindre grupper – samarbejder om at anvende læsestra-

tegierne. Et gennemgående træk ved flere af studierne er desuden, at eleverne bliver sat sam-

men i grupper eller par på baggrund af deres faglige niveau, således at grupperne består af ele-

ver med et varierende fagligt niveau (Hitchcock et al., 2011; Vaughn et al., 2013; Klingner et 

al., 2004; WWC, 2012; Puzio et al., 2013; Van Keer, 2004; Spörer et al., 2009). Samarbejdet 

foregår i disse indsatser mellem elever, der går i samme klasse. Dertil er der to af studierne (Van 

Keer, 2004; Van Keer et al., 2010), som omhandler indsatser, hvor eleverne sammensættes par-

vis på tværs af klassetrin.  

 

Studierne kan overordnet grupperes i tre kategorier, der vedrører organiseringen af eleverne i 

grupper eller par. Første kategori omhandler tre forskellige samarbejdsorienterede læsepro-

grammer – og i alt seks forskellige studier. Fællesnævneren for indsatserne i disse studier er, at 

eleverne sammensættes således, at de har et varierende fagligt niveau inden for hvert par 

ellergruppe, og at grupperne dannes inden for samme klasse. Mere specifikt omfatter kategorien 

programmet Collabarative Strategic Reading (CSR), der undersøges i Hitchcock et al. (2011); 

Vaughn et al. (2013) og Klingner et al. (2004), samt programmet Cooperative Integrated Rea-

ding and Composition (CIRC), der undersøges i reviewene af WWC (2012) og Puzio35 et al. (2013) 

og endelig programmet Peer Assisted Learning Strategies (PALS), der undersøges i studiet af 

Spörer et al. (2009).  

 

Det beskrives blandt andet i reviewet af Puzio et al. (2013), at der bevidst arbejdes med at 

sammensætte grupper af elever med et varierende fagligt niveau med henblik på at undgå en 

stigmatisering af fagligt svagere elever. Det argumenteres i forlængelse heraf, at såfremt grup-

perne var homogent sammensat på baggrund af elevernes faglige niveau (stærke elever med 

stærke elever og svage elever med svage elever), kunne dette medføre, at eleverne i de fagligt 

svagere grupper udvikler lavt selvværd og manglede motivation for at lære. Det fremgår ikke af 

studiet, hvorvidt sammensætningen af heterogene grupper også sker ud fra et fagligt hensyn. 

                                                
35 Dette review omhandler flere typer af indsatser med fokus på samarbejdsorienteret læring – CIRC er et af de mest udbredte pro-

grammer. 
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Det beskrives dog af Hattie (2013), at elever, der sammensættes i fagligt homogene grupper, 

præsterer under gennemsnittet sammenlignet med andre samarbejdskonstellationer.  

 

Den anden kategori omfatter to studier, hvor den samarbejdsorienterede læring tager afsæt i 

elevernes samarbejde på tværs af klassetrin (Van Keer et al., 2010; Van Keer, 2004). Det 

indebærer eksempelvis i det ene studie, at elever fra 5. klassetrin sammensættes med elever fra 

2. klassetrin. Ud over at blive matchet på baggrund af deres personlighed, sammensættes ele-

verne således, at en fagligt stærk 5. klasses elev arbejder sammen med en fagligt stærk 2. klas-

ses elev. Dog er der stadig forskelle i  fagligt niveau mellem eleverne, da de ældre elever indly-

sende vil være fagligt stærkere end de yngre. 

 

Fællesnævneren for studierne i de to første kategorier er således, at grupperne eller parrene er 

sammensat, så de har forskelligt fagligt niveau – enten inden for samme klasse eller på tværs af 

klassetrin. I nogle af studierne medfører dette, at eleverne indtager forskellige roller, hvor den 

fagligt stærkere elev kan indtage en vejledende rolle over for den fagligt svagere elev. Det be-

skrives i studierne af Van Keer et al. (2010) og Van Keer (2204), hvor indsatsen indebærer, at 

elever fra ældre klassetrin samarbejder med elever fra yngre klassetrin, at de ældre elever forud 

for implementeringen modtager undervisning i, hvordan de bedst muligt hjælper og vejleder ele-

ven, som de samarbejder med. Her er der fokus på interpersonelle og sociale kompetencer. 

 

I boksen nedenfor præsenteres i kort form et studie, hvor det beskrives, hvilke roller den stærke 

henholdsvis svagere elev indtager – og hvad dette indebærer for samarbejdet. 

Boks 3.5: Peer Assisted Learning Strategies (PALS) 36 

 

 

                                                
36 Det skal pointeres, at nærværende program Peer Assisted Learning Strategies (PALS) er forskelligt fra det danske program Positiv 

Adfærd i Læring og Samspil (PALS), der bærer samme forkortelse. 

Med anvendelsen af Peer Assisted Learning Strategies (PALS) søges det at få eleverne til at reflektere 

over og anvende en række læsestrategier, mens de samarbejder parvis. 

 

PALS-programmet består overordnet af følgende tre aktiviteter: 

 

 Skiftende højtlæsning og genfortælling (Partner Reading with Retell): Eleverne skiftes til at læse 

højt for hinanden og efterfølgende genfortælle, hvad der er blevet læst. Mere specifikt indleder den 

fagligt stærke elev med at læse højt fra en tekst i fem minutter. Dernæst læser den fagligt svage-

re elev samme tekststykke højt. Såfremt eleven, der læser højt, laver en fejl, skal tilhøreren (tuto-

ren) sige ”stop” og hjælpe med at korrigere fejlen. Når begge elever har læst teksten højt, skal 

den fagligt svagere elev genfortælle historien. 

 

 Afsnit-stop: Her læser eleverne ligeledes en tekst højt for hinanden. De stopper dog efter hvert 

afsnit for at identificere hovedideen i pågældende afsnit. Tilhøreren beder læseren om at identifi-

cere, ”hvem” eller ”hvad” afsnittet hovedsageligt omhandler. Derefter bedes læseren om ganske 

kort at opsummere handlingen i teksten. Eleverne bytter roller efter fem minutter. 

 

 Forudsigelse: Her prøver læseren at forudsige, hvordan historien vil fortsætte. Såfremt tilhøreren 

er uenig, kan vedkommende fortælle om sit bud på en fortsættelse. Derefter læses teksten højtog 

forudsigelsen kan af- eller bekræftes. Dette fortsætter i fem minutter, hvorefter eleverne bytter 

roller. 

 

Læs mere: Spörer et al. (2009): Fostering the Reading Comprehension of Secondary School Students 

through Peer-Assisted Learning: Effects on Strategy Knowledge, Strategy Use, and Task Performance 
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I et af studierne (Vaughn et al., 2013) beskrives det, at eleverne inden for hver læringsgruppe 

skiftes til at påtage sig fire forskellige roller med tilhørende forskellige ansvarsområder: Én 

elev agerer leder, en anden koncentrerer sig om at udlede viden af enkeltpassager, en tredje 

skaber overblik over tekstens hovedtræk, og en fjerde får ansvaret for at formulere relevante 

spørgsmål til teksten. Således samarbejder eleverne om at anvende læsestrategierne. 

 

Endelig er der to studier, som placeres i den tredje kategori. Disse omfatter indsatserne Stu-

dent Team Reading and Writing (STRW) og Student Team Reading (STR), der undersøges i re-

viewet af WWC (2011) samt en indsats med fokus på gentagen læsning, der undersøges i studiet 

af Therrien (2004). Fællesnævneren for indsatserne i disse to studier er, at de ligesom indsatser-

ne i de to andre kategorier kombinerer samarbejdsorienteret læring med anvendelse af læsestra-

tegier – dog fremgår det ikke af studierne i denne kategori, hvordan eleverne sammensættes i 

grupperne/parvis. 

 

Fælles for studierne på tværs af de tre kategorier er, at samarbejdet mellem eleverne tager af-

sæt i anvendelsen af en række læsestrategier med henblik på at styrke elevernes læseforståel-

se. Konkret vil det eksempelvis sige, at eleverne indledningsvis skiftes til at læse en tekst højt for 

hinanden. I studiet af Spörer et al. (2009), som beskrives i boks 3.5, fremgår det, at den fagligt 

stærke elev først læser pågældende tekst højt, hvorefter den fagligt svagere elev efterfølgende 

læser samme tekst højt. Dertil indebærer højtlæsning, at eleverne kan korrigere og hjælpe hin-

anden, såfremt den ene elev læser forkert eller har svært ved at udtale et ord. I flere af studier-

ne indebærer samarbejdet tillige, at elever i fællesskab arbejder med spørgsmål til teksten 

og/eller genfortæller, hvad de lige har læst for hinanden.  

 

Læsestrategierne, der anvendes i indsatserne under nærværende tema varierer noget studierne 

imellem. Det vil sige, at der anvendes en række forskellige læsestrategier i de forskellige studier. 

Samtidig er der til dels en række overlap af læsestrategierne på tværs af studierne, således at 

der er flere af de samme læsestrategier, der går igen i flere af studierne. Overordnet kan læse-

strategierne grupperes efter, hvorvidt de anvendes før, under eller efter læsningen.  

 

I det følgende beskrives nogle fællestræk for de mest udbredte læsestrategier på tværs af studi-

erne – fordelt efter henholdsvis før-, under- og efterlæsestrategier. Det skal pointeres, at der 

ikke kan foretages en fuldstændig klar opdeling af læsestrategierne i relation til, hvorvidt de an-

vendes før, under eller efter læsningen, da rækkefølgen i anvendelsen af strategierne kan variere 

fra indsats til indsats samt studie til studie.  

 

Før-læsestrategier omfatter i flere af indsatserne, at læreren før læsningen af en tekst søger at 

forberede og introducere eleverne til pågældende tekst. Dette gøres eksempelvis ved at læreren 

giver en introduktion til tekstens ordforråd eller tema. Dertil indebærer før-læsestrategierne i 

nogle af studierne, at læreren får eleverne til at danne sig et overblik over tekstens overskrifter 

og opsætning, før hele teksten læses, og derved får eleverne til at forsøge at gætte sig til, hvad 

teksten omhandler. Især aktivering af elevernes forhåndsviden er et element, der går igen i flere 

af indsatserne. Dette kan eksempelvis ske ved, at eleverne i fællesskab eller parvis drøfter, hvad 

de allerede ved om en teksts emne.  

 

Under-læsestrategier indebærer i flere af indsatserne, at eleverne læser høj for hinanden i par. 

Når eleverne læser højt for hinanden, kan de hjælpe hinanden med eksempelvis at rette forkert 

udtale af ord. En under-læsestrategi, der er meget udbredt i studierne under nærværende tema, 

er, at eleverne i samspil søger at udlede en teksts hovedidé og/eller stille spørgsmål til teksten 

og besvare disse. Dette kan eksempelvis ske ved, at eleverne skiftes til at stille ”hvem”- og 

”hvad”-spørgsmål til hinanden vedrørende teksten og derved opnå bedre forståelse. Derudover 

indebærer nogle af under-læsestrategierne ligeledes, at eleverne identificerer svære ord eller 

passager og koncentrerer sig om at udlede meningen med disse. En yderligere læsestrategi, der 

indgår i flere af indsatserne, er, at eleverne sammen prøver at forudsige, hvordan historien vil 

fortsætte og derefter be- eller afkræfte denne forudsigelse. 
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Efter-læsestrategi indebærer i flere af indsatserne, at eleverne besvarer spørgsmål om teksten 

og eventuelt kort redegør for tekstens hovedpointer skriftligt. I nogle af studierne indebærer det, 

at eleverne skriftligt beskriver tekstens hovedidé med egne ord, samt at eleverne genfortæller/ 

opsummerer mundtligt til hinanden, hvad de har læst. 

  

I boksen nedenfor præsenteres i kort form et studie, hvor den samarbejdsorienterede læring 

kombineres med en konkret beskrivelse af anvendelse af læsestrategierne.  

Boks 3.6: Collaborative Strategic Reading 

 

  

 

3.2.3 Resultater og effekter 

Det viser sig overordnet, at hovedparten af indsatserne i studierne i et eller andet omfang har 

effekt. Der kan dokumenteres en positiv effekt i otte ud af de ti studier under nærværende tema. 

Dog tegner der sig tillige et lidt blandet billede, da nogle af studierne både viser positive og ingen 

effekter. Således er der i alt fem studier, der i tillæg til en dokumenteret positiv effekt, ligeledes 

viser, at der ingen effekt kan dokumenteres. Her vil der ofte være tale om systematiske reviews, 

der rapporterer på effekten af flere studier på én gang eller et studie, som omfatter flere delun-

dersøgelser, hvorved der kan fremkomme tvetydige resultater. Det er dog kun to ud af de ti stu-

dier, der entydigt viser, at pågældende indsatser ingen effekt har.  

 

Af nedenstående tabel fremgår det, hvilke studier der har påvist positive effekter eller ej. Resul-

taterne sammenholdes endvidere med de enkelte studiers evidensvægt.  

Med læsestrategien Collaborative Strategic Reading (CSR) inddeles eleverne i mindre grupper, således 

at eleverne har et varierende fagligt niveau. Eleverne samarbejder i grupperne om at anvende en 

række læsestrategier.  

 

I CSR anvendes fire forskellige forståelsesstrategier, der anvendes før, under og efter læsningen: 

 

 Den første strategi i CSR er at gøre eleverne klar til at læse teksten (previewing). Formålet med 

previewing er at forberede eleven på teksten, fx gennem skimning af overskrifter og grafik, intro-

duktion til tekstens ordforråd og kortlægning af forhåndsviden. Først introducerer læreren passa-

gen, dernæst brainstormer eleverne over, hvad de allerede ved om temaet, og orienterer sig i 

passagen ved hjælp af overskrifter og opsætning. Til sidst diskuterer de med de andre, hvad de 

tror, de vil få ud af at læse passagen.  

 

 Anden og tredje strategi bruger eleverne, mens de læser (Click and Cluck, Get and Gist). Formålet 

med click and clunk er at identificere de konkrete ord og ideer, som udgør forhindringer for forstå-

elsen, og derefter bringe forskellige strategier i spil for at opnå forståelse (clunk er et bump på ve-

jen, click vil sige, at noget falder på plads). Mere specifikt bryder eleverne teksten ned i mindre 

dele, og derefter skriver eleverne med deres egne ord, hvad de mener, hovedpointerne er i hver 

passage.  

 

 Den sidste og fjerde strategi anvender eleverne, når de har læst teksten. Denne består i at stille 

tre former for spørgsmål til teksten: Spørgsmål, der kan besvares ud fra en enkelt sætning i tek-

sten, spørgsmål, der kræver, at man kan sammensætte information fra flere passager i teksten, 

og spørgsmål, hvor eleven bruger information fra teksten til at drage konklusioner. Sluttelig skri-

ver eleverne i deres læringsdagbøger en kort redegørelse for tekstens hovedpointer.    

 

Læs mere: Vaughn et al. (2013): Collaborative Strategic Reading: Findings From  

Experienced Implementers 

 



 

 Læseforståelse og faglige læsekompetencer 

 

 

 

 

 

 

36 

Tabel 3.4: Virkningsfulde mekanismer under temaet samarbejdsorienteret læring 

Indsatsernes 

fokus 

Studie Kontekst Positiv effekt Ingen effekt Evidens-

vægt 

Samarbejde mel-

lem elever med 

varierende fagligt 

niveau inden for 

samme klasse 

Hitchcock et al. 

(2011)  

CRS 

Grundskole 

(5. klasse) 

 Læseforståelse Høj 

Vaughn et al. 

(2013) 

CSR 

Grundskole 

(7. - 8. 

klasse) 

Læseforståelse Læseforståelse37 Høj 

Klingner et al. 

(2004) 

CSR 

- Læseforståelse  Høj 

WWC (2012) 

CIRC 

Grundskole 

(2.-6. klas-

se) 

Læseforståelse Læseforståelse Høj 

Puzio38 et al. 

(2013) 

CIRC 

Grundskole 

(2. klase til 

high school) 

Læseforståelse  Høj 

Spörer et al. 

(2009). 

PALS 

Grundskole 

(7. klasse) 

Læseforståelse  Høj 

Samarbejde mel-

lem elever fra 

forskellige klasse-

trin 

Van Keer et al. 

(2010) 

grundskole 

(3. og 6. 

klasse) 

Anvendelse af 

læsestrategier 

Læseforståelse Høj 

Van Keer 

(2004) 

Grundskole 

(2.-5. klas-

se) 

Læseforståelse39  Høj 

Ingen specifik 

organisering  

WWC (2011) Grundskole 

(6.-8. klas-

se) 

 Læseforståelse Høj 

Therrien (2004) Grundskole 

(2. klase til 

high school) 

Læseforståelse40  Høj 

 

Det skal indledningsvist pointeres, at der i alle studierne under nærværende tema anvendes 

standardiserede måleredskaber til at fastslå effekterne. I nogle af studierne anvendes der i tillæg 

hertil forskergenerede måleredskaber. Da der i alle studierne er overensstemmelse mellem resul-

taterne, når de to typer måleredskaber anvendes samtidigt, kommenteres forskellen mellem 

standardiserede og forskergenererede måleredskaber ikke yderligere i nedenstående.  

 

Ser man på indsatsernes effekt på baggrund af grupperingen af studierne i de tre kategorier, 

tegner der sig ligeledes et sammensat billede. Den første kategori omhandler indsatser, hvor 

den samarbejdsorienterede læring indebærer en gruppering af eleverne med varierende fagligt 

niveau inden for samme klasse. Herunder grupperes blandt andet de tre studier, der undersøger 

effekten af Collaborative Strategic Reading (CSR). I studiet af Hitchcock et al. (2011) fremgår 

det, at CSR ingen effekt har, mens studiet af Klingner et al. (2004)viser, at CSR har en positiv 

                                                
37 Studiet omfatter to delundersøgelser. I den første delundersøgelse kan der dokumenteres en positiv effekt af CSR, mens der i anden 

delundersøgelse ikke kan påvises en positiv effekt. Dog pointerer studiets forfattere, at effektstørrelsen er den samme for begge 

studier, og at den manglende effekt i anden delundersøgelse formentlig skyldes et færre antal deltagende klasser og derved mindre 

statistisk styrke. 
38 Dette review omhandler flere typer af indsatser med fokus på samarbejdsorienteret læring – CIRC er et af de mest udbredte pro-

grammer. 
39 Studiet undersøger både elev-til-elev læring mellem jævnaldrende elever og elever på forskellige klassetrin. Elev-til-elev læring 

mellem elever på forskellige klassetrin har en positiv effekt på både 5. og 2. klasses elevers læseforståelse. Dog viser studiet, at elev-

til-elev læring mellem jævnaldrende elever ikke har en positiv effekt på læseforståelse for eleverne i 2. klasse. 
40 Studiet viser, at elever med læsevanskeligheder har større udbytte af undervisningen end normallæsere. 
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effekt på elevernes læseforståelse. Det sidste studie af Vaughn et al. (2013), der tillige undersø-

ger effekten af CSR, består af to delundersøgelser. I den første delundersøgelse kan der doku-

menteres en positiv effekt af CSR, mens der i anden delundersøgelse ikke kan påvises en positiv 

effekt. Dog pointerer studiets forfattere, at effektstørrelsen er den samme for begge studier, og 

at den manglende effekt i anden delundersøgelse formentlig skyldes et færre antal deltagende 

klasser og derved mindre statistisk styrke. Herved kan man forsigtigt konkludere, at studierne, 

der undersøger CSR, overvejende peger i retning af, at CSR har en positiv effekt på elevernes 

læseforståelse – om end resultatet stadig er tvetydigt. 

 

Ser man på de to reviews af henholdsvis WWC (2012) og Puzio41 et al. (2013), der begge under-

søger effekten af Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC), er resultatet tillige 

blandet. To af studierne, som indgår i WWC-reviewet, kan dokumentere en positiv effekt, mens 

de to øvrige studier i reviewet ikke kan påvise en positiv effekt. I reviewet af Puzio et al. kan der 

overordnet dokumenteres en positiv effekt på elevernes læseforståelse. Dog skal det pointeres, 

at dette review ikke udelukkende omhandler CIRC – reviewet inkluderer studier der undersøger 

forskellige programmer, der er baseret på samarbejdsorienteret læring – men det påpeges af 

studiets forfattere, at CIRC er et af de mest udbredte programmer i de inkluderede studier. 

 

Det sidste studie af Spörer et al. (2009) omhandler programmet Peer Assisted Learning Strate-

gies (PALS) og grupperes tillige i første kategori sammen med de overfor nævnte studier. Dette 

studie dokumenterer en positiv effekt på elevernes læseforståelse.  

Ser man på studierne i den anden kategori, der omfatter indsatser, hvor den samarbejdsorien-

terede læring foregår mellem elever på forskellige klassetrin, er det igen svært at udlede entydi-

ge effekter på baggrund af studierne. Studiet af Van Keer (2004) undersøger både elev-til-elev 

læring mellem jævnaldrende elever og elever på forskellige klassetrin. Elev-til-elev læring mel-

lem elever på forskellige klassetrin har en positiv effekt på både 5. og 2. klasses elevers læsefor-

ståelse. Dog viser studiet, at elev-til-elev læring mellem jævnaldrende elever ikke har en positiv 

effekt på læseforståelse for eleverne i 2. klasse. Studiet af Van Keer et al. (2010) kan kun doku-

mentere en positiv effekt i forhold til elevernes anvendelse af læsestrategier, mens der ikke kan 

påvises en positiv effekt på elevernes læseforståelse. 

 

De to øvrige studier af WWC (2011) og Therrien (2004) er begge systematiske reviews og grup-

peres i den tredje kategori, for studier hvor organiseringen af indsatserne ikke fremgår. I re-

viewet af Therrien kan der overordnet påvises en positiv effekt, mens der i studiet af WWC ikke 

kan påvises en positiv effekt. I reviewet af Therrien inkluderes studier, hvor den samarbejdsori-

enterede læring både kan foregå som elev-til-elev læring og elev-til-lærer læring, påpeges det, 

at indsatsernes (gentagen læsning) effekt på elevernes læseforståelse er større i de tilfælde, hvor 

læsningen foregår mellem elev og lærer frem for mellem to elever. I reviewet af WWC (2011), 

hvor indsatserne omfatter både læse- og skriveøvelser kombineret med samarbejdsorienteret 

læring, kan der ikke påvises en positiv effekt.  

 

Sammenfattende viser nærværende kortlægning en række hovedpointer på tværs af de 

inkluderede studier. Disse pointer kan sammenfattes på følgende vis: 

  

 Indsatser, der kombinerer samarbejdsorienteret læring med anvendelsen af læsestrategier, 

har i vid udstrækning en positiv effekt på elevers læseforståelse.  

 Indsatsen Collaborative Strategic Learning (CSR) har overvejende en positiv effekt på elever-

nes læseforståelse.  

 Programmet Peer Assisted Learning Strategies (PALS) dokumenterer en positiv effekt. 

 I studiet af Van Keer (2004) sammenlignes effekten af elev-til-elev læring mellem elever på 

forskellige klassetrin med elev-til-elev læring mellem jævnaldrende elever. Her fremgår det, 

                                                
41 Dette review omhandler flere typer af indsatser med fokus på samarbejdsorienteret læring – CIRC er et af de mest udbredte pro-

grammer. 
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at samarbejde mellem elever på forskellige klassetrin er mere virkningsfuldt end elev-til-elev 

læring, hvor jævnaldrende elever samarbejder. 

 

3.3 It-understøttede indsatser 

Hovedparten af studierne under dette tema hviler på en antagelse om, at undervisningsdifferen-

tiering fremmer læsning, og at de vanskeligheder, som lærere ofte oplever i forbindelse med at 

møde elevernes individuelle læringsbehov, kan mindskes betragteligt gennem it-understøttelse af 

undervisningen. Undervisningsdifferentiering er i denne sammenhæng defineret som understøt-

telse af alle elever i forhold til deres behov, forudsætninger og udviklingspotentiale42. Temaet 

omhandler primært indsatser, som sigter mod at facilitere lærerens differentiering af undervis-

ningen ved hjælp af digitale læremidler. Et læremiddel er et middel til at organisere og levere 

lærestoffet på en overskuelig måde. Gode læremidler formodes at gøre undervisningen interes-

sant og lettere at forstå for eleverne, samtidig med at de understøtter læreren43. Et digitalt lære-

middel understøtter læringssituationen ved hjælp af digital teknologi såsom et computerprogram 

eller et webbaseret program.  

  

Studierne, som relaterer sig til temaet, beskæftiger sig med indsatser, som kombinerer brugen af 

digitale læremidler med almindelig klasseundervisning såvel som indsatser, hvor læseundervis-

ningen udelukkende foregår ved, at eleverne gennemfører en række it-baserede aktiviteter, evt. 

understøttet af læreren.  

 

Der er identificeret ti studier, som undersøger effekten af it-understøttede indsatser på læsefor-

ståelse. De pågældende studier er beskrevet i oversigtsform i tabellen nedenfor og behandles 

mere uddybende i de følgende afsnit.   

 
 

                                                
42 Se Hansen, Thomas Illum: "Evaluering af digitale læremidler" på: http://laeremiddel.dk/wp-

content/uploads/2012/07/Evaluering_af_digitale_l%C3%A6remidler1.pdf 
43 Præsentation af Thomas Illum Hansen på Uddannelsesforum 2012, se 

http://uddannelsesforum2012.emu.dk/konference/praesentationer/thomas_illum_digitale_laeringsmidler.pdf 
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Tabel 3.5: Tabel over studier tilhørende temaet it-understødede indsatser, i alt ti studier 

Studie Land Indsats Målgruppe Indsatsens omfang Fagpersoner Outcome-

mål 

Stikprøvestørrelse Design 

Bryan (2011) USA En bærbar computer 

per elev i klassen 

Alle elever 

(4. og 5. klasse)  

Seks mdr. Lærerne gen-

nemfører ind-

satsen 

Læseforstå-

else 

1048 elever 

Indsats: n = 351 

Kontrol: n = 697 

Kvasi-

eksperimentelt 

design 

Dahlin (2011) Sverige Computerprogram-

met Working Memory 

Alle elever 

(3. – 5. klasse) 

30 – 40 minutter 

dagligt i fem uger 

N/A Læseforstå-

else 

57 elever 

Indsats: n = 42 

Kontrol: n = 15 

Kvasi-

eksperimentelt 

design 

Drummond et al. 

(2011) 

USA Computerprogram-

met Thinking Reader 

Alle elever  

(6. klasse)  

Tre forløb på hver 

seks – otte uger. I 

hver af disse uger 

anvender eleverne 

Thinking Reader mel-

lem 110 og 165 mi-

nutter 

Lærerne gen-

nemfører ind-

satsen 

Læseforstå-

else, ordfor-

råd, læse-

motivation 

og brug af 

læsestrate-

gier 

2243 elever 

Indsats: n = 1200 

Kontrol: n = 1043 

Randomiseret, 

kontrolleret for-

søg 

Fälth et al. (2013) Sverige Undersøger om de to 

computerprogram-

mer Omega-IS og 

COMPHOT hver for 

sig og i kombination 

har effekt  

Elever med 

læsevanskelig-

heder   

(2. klasse)  

25 undervisningsgan-

ge af 15 - 25 minutter 

over fem til ni uger 

Specialunder-

visningslærere 

Læseforstå-

else 

130 elever 

Indsats 1: n = 25 

elever 

Indsats 2: n = 25 

Indsats 3: n = 25 

Kontrol 1: n = 25 

Kontrol 2: n = 30 

Kvasi-

eksperimentelt 

design 

Gillard (2010) USA Computerprogram-

met Compass Lear-

ning 

Alle elever 

(6. klasse)  

Et skoleår (ingen 

yderligere oplysninger 

om dosis) 

N/A Læseforstå-

else 

1223 elever 

Indsats: n = 612 

Kontrol: n = 611 

Kvasi-

eksperimentelt 

design 

Golke et al. 

(2009) 

Tyskland Præcis feedback 

leveret af computer-

baseret multiple-

choice-test 

Alle elever 

(6. klasse)  

En dag  N/A Læseforstå-

else 

198 elever 

Indsats: n = 100 

Kontrol: n = 98 

Randomiseret, 

kontrolleret for-

søg 
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Studie Land Indsats Målgruppe Indsatsens omfang Fagpersoner Outcome-

mål 

Stikprøvestørrelse Design 

Slavin et al. 

(2008) 

USA Computerassisterede 

læseindsatser (CAI) 

Alle elever 

(10 - 17 år) 

N/A N/A Læsefær-

digheder 

(herunder 

læseforstå-

else) 

N/A (det systematiske 

review inkluderer 

studier, som undersø-

ger fire forskellige 

indsatser. I alt indgår 

ca. 39.000 elever i 

studierne, det er ikke 

oplyst hvor mange af 

disse, der modtager 

CAI) 

Systematisk 

review 

What Works Clea-

ringhouse (2009) 

USA Computerprogram-

met Read 180 

Alle elever  

(4. - 9. klasse)  

N/A Lærerne gen-

nemfører ind-

satsen 

Læseforstå-

else og 

sprogkom-

petencer 

10.638 elever 

Indsats: n = N/A 

Kontrol: n = N/A 

Systematisk 

review 

What Works Clea-

ringhouse (2010) 

USA Den webbaserede 

læseindsats Reading 

Plus 

Elever med 

læsevanskelig-

heder  

(5. - 9. klasse)  

To gange 45 minut-

ter/tre gange 30 mi-

nutter hver uge i seks 

mdr. 

 

Lærerne gen-

nemfører ind-

satsen 

Læseforstå-

else 

13.128 elever 

Indsats: n = 6070 

Kontrol: n = 7058 

Systematisk 

review  

Wijekumar et al. 

(2012/2013) 

USA Webbaseret intelli-

gent tutorsystem 

(ITSS) 

Alle elever 

(4. - 5. klasse) 

30 - 45 minutter 

ugentligt mellem seks 

og syv mdr. 

Lærerne gen-

nemfører ind-

satsen 

Læseforstå-

else  

2012-studiet: 131 

klasser 

2013-studiet: 24 

klasser  

Randomiseret, 

kontrolleret for-

søg 
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3.3.1 Forskning på området 

Tre generelle karakteristika kendetegner hovedparten af studierne under temaet om it-under-

støttede indsatser. For det første er fire ud af ti studier amerikanske (Bryan, 2011; Drummond et 

al., 2011; Gillard, 2010; Slavin et al., 2008; WWC, 2009; WWC, 2010; Wijekumar et al., 

2012/2013), mens to er fra Sverige (Dahlin, 2011; Fälth et al., 2013) og et fra Tyskland (Golke 

et al., 2009). Derudover er der hovedsageligt tale om nyere forskning, idet syv af studierne er 

udgivet mellem 2010 og 2013. De øvrige tre studier er udgivet i henholdsvis 2008 og 2009.   

 

Den tredje generelle særkende er, at en overvejende del af studierne undersøger effekter for 

elever på mellemtrinnet og i udskolingen. Således er indsatsen i fem af studierne målrettet elever 

på mellemtrinnet alene, mens indsatsen i tre af studierne er målrettet både elever på mellem-

trinnet og i udskolingen. Et enkelt studie omhandler en indsats målrettet elever i 3. - 5. klasse. 

Kun et svensk studie belyser effekter af it-understøttede indsatser for elever i indskolingen.  

 

Hvad angår forskningsdesign, stiler alle studierne mod at vurdere, hvorvidt it-understøttede ind-

satser har effekt eller ej. Således omfatter temaet tre systematiske reviews baseret på meta-

analyser, tre randomiserede, kontrollerede forsøg samt fire kvasi-eksperimentelle undersøgelser. 

I kraft af de tre systematiske reviews, som tilsammen dækker over 15 studier, hviler dette tema 

på et mere omfattende vidensgrundlag end de ti titler lader antyde. Fire af studier er baseret på 

en forholdsvis moderat stikprøvestørrelse – 57-198 elever, mens de øvrige seks studier er base-

ret på stikprøvestørrelser, der omfatter cirka 1.000-40.000 elever. I lyset heraf må evidens-

grundlaget siges at være relativt stærkt. 

 

3.3.2 Indsatser, metoder, praksisser og redskaber 

Indsatserne i de ti studier, som falder under temaet om it-understøttede indsatser, bringer mere 

eller mindre forskellige undervisningstilgange og læsestrategier i spil. På grund af denne variation 

er det ikke muligt at kategorisere indsatserne efter arten af undervisningstilgange/ 

-former, læsestrategier mv. Til gengæld er det relevant at skelne mellem forskellige egenskaber 

ved de digitale læremidler, som indsatserne gør brug af. Således kan der identificeres fire over-

ordnede indsatstyper – henholdsvis indsatser, som gør brug af adaptive digitale læremidler 

(Drummond et al., 2011; Dahlin, 2011)44, indsatser, som gør brug af adaptive og datagenereren-

de digitale læremidler (Gillard, 2010; WWC, 2009; WWC, 2010), indsatser, som anvender digitale 

læremidler, der giver øjeblikkelig feedback (Fälth et al., 2013; Golke et al., 2009; Wijekumar et 

al., 2012/13), og indsatser, som ikke indebærer egentlig digital læring, men blot undersøger 

effekten af elev/computer-ratio (Bryan, 2011). Hver indsatstype og de anvendte digitale lære-

midler beskrives uddybende i det følgende.   

 

Ud over de ni studier, som beskæftiger sig med en af de fire identificerede indsatstyper, under-

søger det systematiske review af Slavin et al. (2008) effekten af såkaldt Computer Assisted 

Instruction (CAI). CAI er et rummeligt begreb, idet det betegner en lang række mere eller mindre 

forskellige måder at anvende it som led i læseundervisning. Imidlertid skelnes der ikke i reviewet 

mellem effekter af forskellige it-understøttede indsatser, hvorfor studiet ikke vil blive berørt yder-

ligere i dette afsnit.   

  

Første indsatstype indeholder adaptive digitale læremidler, som automatisk tilpasser opga-

vernes sværhedsgrad til den enkelte elevs læsefaglige niveau. Det adaptive element differentie-

rer undervisningen på stedet, idet softwaren fører eleven gennem en række aktiviteter og opga-

ver, som på baggrund af elevens svarangivelser løbende afstemmes hendes eller hans niveau. 

                                                
44 De pågældende indsatser gør brug af software, som ifølge producenternes hjemmeside både er adaptiv og datagenererende. Det 

datagenererende element nævnes dog ikke i de to studier, hvorfor man må antage, at det ikke bringes i spil. 
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Hensigten med adaptive digitale læremidler er at udfordre eleven i tilpas grad og i et passende 

tempo45  

 

Hovedparten af de adaptive digitale læremidler, som anvendes i indsatserne, er kendetegnet ved 

elevcentreret stilladsering (dette gælder også de adaptive og datagenererende læremidler i an-

den indsatstype, som beskrives nedenfor). Det vil sige, at det digitale læremiddel bygger et læ-

ringsstillads op om eleven. Det adaptive element gør dette læringsstillads fleksibelt, så eleven 

gradvist udfordres mere og samtidig med, at han eller hun støttes mindre i de læserelaterede 

aktiviteter. Stilladserende digitale læremidler er ofte problemorienterede og interaktive. I alle 

studier på nær ét tilpasser det digitale læremiddel sig automatisk elevens niveau. Studiet af 

Drummond et al. (2011) evaluerer det amerikanske digitale læremiddel Thinking Reader, som på 

baggrund af lærerens vurdering af elevens behov kan indstilles til forskellige grader af stilladse-

ring. I Thinking Reader kan eleven vælge mellem ni skønlitterære e-bøger, som læses på skær-

men. Animerede klassekammerater demonstrerer anvendelse af fire læsestrategier (opsummere, 

stille spørgsmål, afklare og forudsige) og støtter elevens anvendelse af disse. Læreren indstiller 

løbende programmet til at reducere elementer af stilladset, indtil eleven er i stand til at anvende 

læsestrategierne selvstændigt.   

 

Studiet af Dahlin (2011) undersøger effekten af at træne elevers arbejdshukommelse ved hjælp 

af det adaptive digitale læremiddel RoboMemo. RoboMemo er et repetitivt digitalt læremiddel, 

der leder eleven gennem en række gentagne hukommelsesøvelser. Indsatsen er målrettet elever 

med særlige behov, herunder elever diagnosticeret med ADHD, og vil blive beskrevet nærmere i 

afsnit 3.6.     

 

Anden indsatstype gør brug af digitale læremidler, som både er adaptive og datagenererende. 

Der er tale om digitale læremidler, som, udover at være adaptive, på baggrund af elevens svar-

angivelser og opgaveløsning genererer data om den enkelte elevs læsefaglige niveau, herunder 

særlige udfordringer. Dermed gør det datagenererende element det muligt for læreren at følge 

elevernes faglige progression samt identificere deres individuelle læringsbehov. På den måde 

understøtter datagenererende digitale læremidler lærerens efterfølgende opfølgning og differenti-

ering af klasseundervisningen. Det bør dog bemærkes, at løbende vurdering som grundlag for 

tilpasning af undervisningen hverken er en ny metode i undervisningssammenhæng eller sær-

egen for digitale læremidler, endsige brug af it, i undervisningen. Men i de pågældende indsatser 

faciliterer det datagenererende digitale læremiddel lærerens løbende vurdering af elevens faglige 

progression såvel som målretning og differentiering af undervisningen efterfølgende. Reading 

Plus, som beskrives i boksen nedenfor, er et eksempel på en it-understøttet indsats, som inddra-

ger et adaptivt og datagenererende digitalt læremiddel.    

 

                                                

45 Denne tilgang understøttes bl.a. af L. S. Vygotskys tænkning om zonen for den nærmeste udvikling. Her bestræber man sig på at 

lægge udfordringen blot en smule ud over elevens nuværende niveau. Antagelsen er, at en succes vil befordre tillid og motivation hos 

eleven til at gå videre med nye opgaver se fx Vygotsky (2004).  
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Boks 3.7: Reading Plus® 

 

 

Tredje indsatstype omfatter indsatser, som inddrager digitale læremidler, der giver eleven øje-

blikkelig feedback. Denne type indsatser hviler på en antagelse om, at øjeblikkelig feedback 

motiverer og ansporer eleven i kraft af at tydeliggøre eventuel faglig progression46. I de tre studi-

er, som omhandler denne indsatstype, er der tale om mere eller mindre forskellige detaljerings-

grader af feedback. Således undersøger Golke et al. (2009) effekten af præcis feedback, som er 

den mindst komplekse type af feedback, idet eleven alene informeres om, hvorvidt hans eller 

hendes svar på et testitem er rigtigt eller forkert. Den pågældende indsats skiller sig ud fra de 

øvrige ved kun at vare en enkelt dag. Indsatsen består i, at eleverne gennemfører én multiple 

choice-test af tekstforståelse, hvor forkerte svar straks angives og udløser et nyt forsøg. I de to 

øvrige indsatser, som anvender øjeblikkelig feedback, får eleverne både mere detaljeret feedback 

og har mulighed for at spørge en lærer til råds. I studiet af Wijekumar et al. (2012/13) interage-

rer eleven med den digitale tutor I.T., som yder stilladseret vejledning i at løse en række tekst-

forståelsesopgaver ved hjælp af strukturstrategien. Strukturstrategien fokuserer på at lære ele-

ven at genkende tekstens informationsstruktur og bruge denne viden til at udlede tekstens hove-

dideer. Efter eleven har gennemført aktiviteterne, modtager han eller hun feedback af I.T., her-

under generelle og specifikke tilbagemeldinger, som kan guide eleven i retning af løsningen. Så-

fremt eleven har behov for det, kan den tilstedeværende lærer også hjælpe. Studiet af Fälth et 

al. (2013) undersøger, hvorvidt to digitale læremidler, hvoraf det ene giver øjeblikkelig feedback, 

hver for sig og/eller i kombination har effekt på læseforståelse blandt 2. klasses elever med og 

uden læsevanskeligheder. 

 

                                                
46 Flere teoretikere og praktikere peger på, at feedback generelt spiller en afgørende rolle for elevers læring se, fx Hattie, 2013 samt 

Hartberg et al. (2012).  

Reading Plus søger at styrke læseforståelsen for svage læsere i 5. - 9. klasse ved at yde stilladseret 

øvelse i at læse indenad. Indsatsperioden er seks måneder, hvor Reading Plus implementeres tre gange 

30 eller to gange 45 minutter ugentligt. Indsatsen kombinerer brugen af det digitale læremiddel med 

offline-aktiviteter. De webbaserede elementer i en typisk Reading Plus-session er:     

 

 Visuelle opvarmningsaktiviteter (fx), som stimulerer opmærksomhed, opfattelsesevne og den visuel-

le hukommelse 

 Stilladserede øvelser i at læse indenad, som undervejs tilpasser tekstens indholdsmæssige svær-

hedsgrad, antal gentagelser, varighed af læsning, hastighed og præsentationsstil???? 

 Øvelser, som har til formål at opbygge ordkendskab, evne til inferens samt evne til at anvende egen 

forhåndsviden og kontekstuelle ledetråde i tekstlæsningen 

Herefter inddeler læreren eleverne i mindre homogene grupper baseret på softwarens data om fagligt 

niveau og særlige behov. Hver gruppe modtager målrettet undervisning i de komponenter af læsning, 

som eleverne i gruppen har besvær med. Reading Plus indeholder vejledede materiale til lærere om at 

organisere gruppebaseret undervisning i læseforståelse. 

 

Læs mere: What Works Clearinghouse (2010): Reading Plus®. What Works Clearing-

house Intervention Report 
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Boks 3.8: Omega-Interaktiv Språklek og Computerized Phonological Training (COMPHOT) 

 

 

Sidste indsatstype er repræsenteret i et enkelt studie, som undersøger effekten af 

elev/computerratio. Bryan (2011) undersøger, om en bærbar computer med internetopkobling 

pr. elev i klassen har effekt på elevens læseforståelse. Computerne har installeret det mest al-

mindelige produktivitetssoftware, herunder skriveprogram med stavekontrol. Mere konkret består 

indsatsens aktiviteter i, at læreren opfordrer eleverne til at lave diverse skoleopgaver på compu-

teren.   

 

3.3.3 Resultater og effekter 

Reviewet af Slavin et al. (2008), som er omtalt først i afsnit 3.2.2, viser, at it-understøttede  

læseindsatser generelt har en positiv, om end mindre, effekt på læsefærdigheder, herunder læ-

seforståelse. Samlet set finder nærværende kortlægning imidlertid blandede resultater, idet fem 

af ni studier (Slavin et al. fraregnet) indikerer en positiv effekt, mens de resterende ikke kan 

påvise en effekt på læseforståelse.  

 

På nær studiet af Slavin undersøger alle studier de pågældende indsatsers effekt på læseforståel-

se. To af de ni studier inddrager både effektmål for læseforståelse og sprogkompetencer som fx 

ordforråd, læsemotivation og brug af læsestrategier. Tabellen nedenfor giver et overblik over 

studiernes resultater. Tabellen er opdelt efter indsatstype, og resultaterne sammenholdes endvi-

dere med de enkelte studiers evidensvægt.   

Det svensk producerede Omega-Interaktiv Språklek (Omega-IS) sigter mod at styrke læseforståelse. 

Programmets øvelser består af bearbejdning af tekst på både ord- og sætningsniveau. Eleven modta-

ger omgående feedback på opgaver i form af animationer og tale. Eleven bruger det digitale læremid-

del i samarbejde med en lærer, som hele tiden sidder ved siden af og hjælper eleven med at forstå 

feedbacken og reflektere over det lærte.  

 

COMPHOT fokuserer på fonologi og består primært af fonologiske og lydbaserede øvelser. Eleven klik-

ker på et billede, hvorefter ord relateret til billedet læses højt. 

 

Studiet undersøger effekten af de to digitale læremidler hver for sig og i kombination. De tre indsats-

grupper modtager følgende indsats:  

 

 Gruppe 1 modtager en-til-en specialundervisning understøttet af Omega-IS 

 Gruppe 2 modtager en-til-en specialundervisning understøttet af COMPHOT 

 Gruppe 3 modtager en-til-en specialundervisning understøttet af Omega-IS og COMPHOT i kom-

bination.  

 

Læs mere: Fälth et al. (2013): The use of interventions for promoting reading  

development among struggling readers 

 



 

Læseforståelse og faglige læsekompetencer  

 

 

 

 
 

 

Forskningskortlægning 

45  

 

Tabel 3.6:Virkningsfulde mekanismer under temaet it-understøttede indsatser 

Indsatsernes 

fokus 

Studie Kontekst Positiv effekt Ingen effekt Evidensvægt 

Brug af adaptive 

digitale lære-

midler  

Dahlin 

(2011) 

Grundskole 

(3. - 5. kl.) 

Læseforståelse - Medium 

Drummond 

et al. 

(2011) 

Grundskole 

(6. kl.) 

- Læseforståelse, 

ordforråd, læsemoti-

vation og brug af 

læsestrategier 

Høj 

Brug af adaptive 

og datagenere-

rende digitale 

læremidler 

Gillard 

(2010) 

Grundskole 

(6. kl.) 

- Læseforståelse Medium 

WWC 

(2009) 

Grundskole 

(4. - 9. kl.) 

Læseforståelse og 

sprogkompetencer 

- Høj 

WWC 

(2010) 

Grundskole 

(5. - 9. kl.) 

Læseforståelse - Høj 

Brug af digitale 

læremidler, som 

giver øjeblikkelig 

feedback 

Fälth et al. 

(2013) 

Grundskole 

(2. kl.) 

Læseforståelse - Medium 

Golke et 

al. (2009) 

Grundskole 

(6. kl.) 

- Læseforståelse Høj 

Wijekumar 

et al. 

(2012/13) 

Grundskole 

(4. - 5. kl.) 

Læseforståelse - Høj 

Elev/computer-

ratio 

Bryan 

(2011) 

Grundskole 

(4. - 5. kl.) 

- Læseforståelse Høj 

It-understøttede 

indsatser gene-

relt 

Slavin et 

al. (2008) 

Grundskole 

og gymna-

sium 

Læsefærdigheder, 

herunder læseforstå-

else 

 Høj 

 

Det fremgår af tabellen, at af de studier, som kan dokumentere en effekt, er fire kendetegnet 

ved høj forskningsmæssig kvalitet og to ved medium forskningsmæssig kvalitet. De to sidst-

nævnte er begge svenske studier, og evidensvægten beror primært på det relativt lave antal 

elever i indsats- og kontrolgruppe.  

 

Nærværende forskningskortlægning finder, at alle it-understøttede indsatstyper, på nær én bær-

bar computer pr. elev, kan have en effekt, men ikke altid har det. Det kan der være forskellige 

årsager til47.  

 

Et af de to studier, som belyser brugen af adaptive digitale læremidler, indikerer en positiv effekt 

på læseforståelse. Det er væsentligt at pointere, at denne indsats er målrettet elever med sær-

lige behov, herunder elever diagnosticeret med ADHD. Det digitale læremiddel (RoboMemo) er 

ligeledes udviklet med henblik på at forbedre arbejdshukommelsen for børn med ADHD. Studiet 

af Drummond et al. (2011), som ikke kan påvise en effekt, lider under implementeringsproble-

mer, idet en betydelig andel af lærerne i indsatsgruppen integrerer softwaren i undervisningen i 

kortere tid end foreskrevet. Det kan altså ikke afvises, at det digitale læremiddel Thinking Reader 

ikke vil have en effekt under andre omstændigheder.    

 

To af de tre studier, som undersøger brugen af digitale læremidler med et adaptivt og et datage-

nererende element, viser en positiv effekt på læseforståelse og læsekompetencer. De to syste-

matiske reviews omhandler henholdsvis den it-understøttede læseindsats Reading Plus® og Read 

180®]48. Som tidligere nævnt er begge indsatser såkaldte Responsiveness to Intervention-

indsatser, idet læremidlets datagenererende element lader læreren følge elevernes faglige pro-

                                                
47 Alle studier på nær Golke et al. (2009) anvender standardiserede måleredskaber til at måle effekten af indsatserne.  
48 Tre ud af seks inkluderede studier i WWC (2009) viser en positiv effekt af Read 180[R]. De resterende tre studier viser ingen effekt. 

WWC konkluderer på baggrund heraf, at indsatsen har en potentiel positiv effekt.  
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gression og dermed giver mulighed for at tilpasse undervisningen i lyset heraf. Et andet fælles-

træk for de to indsatser er, at de kombinerer online- og offline-aktiviteter. Selve anvendelsen af 

det digitale læremiddel foregår individuelt, men i begge studier beskrives det, at eleverne før 

og/eller efter de individuelle e-læringsaktiviteter deltager i klasse- eller gruppebaserede aktivite-

ter, hvor de har mulighed for at lære i fællesskab. I studiet af Gillard (2010) skal den udeblevne 

effekt ses i lyset af mulige implementeringsvanskeligheder relateret til mangelfuld kompetence-

udvikling blandt de deltagende lærere.  

   

Endelig dokumenterer to af tre studier, som belyser effekten af øjeblikkelig feedback leveret af et 

digitalt læremiddel, positive effekter på læseforståelse. Der er to centrale forskelle mellem disse 

to studier på den ene side, og studiet af Golke et al. (2009), som ikke viser en effekt, på den 

anden side. For det første varer indsatsen i studiet af Golke et al. kun en enkelt dag, mens de 

virkningsfulde indsatser i studierne af Fälth et al. (2013) henholdsvis Wijekumar et al. (2012/13) 

er langt mere omfattende. For det andet består indsatsen i studiet af Golke et al. udelukkende af 

præcis feedback (rigtig/forkert) leveret af et digitalt læremiddel, mens læremidlets feedback i de 

øvrige to indsatser forklares eller uddybes af en lærer, såfremt eleven har behov for det. Som 

tidligere nævnt undersøger studiet af Fälth et al. (2013) effekten af to digitale læremidler hver 

for sig og i kombination. Studiet indikerer, at effekten på læseforståelse er større for de elever, 

som veksler mellem de to læremidler, end for de elever, som kun modtager specialundervisning 

understøttet af et af de to læremidler. En kvalitativ analyse indikerer, at den større effekt af den 

kombinerede undervisning skyldes variation, altså muligheden for at kombinere de to læremidler.  

 

Sammenfattende viser nærværende kortlægning en række hovedpointer på tværs af de 

inkluderede studier. Disse pointer kan sammenfattes på følgende vis: 

 

 It-understøttede indsatser, som anvender adaptive og datagenererende digitale læremid-

ler, har i vid udstrækning en positiv effekt på læseforståelse. De pågældende indsatser er 

kendetegnet ved ikke at lade det digitale læremiddel stå alene, men integrere det i klas-

seundervisningen. 

 Indsatser, som giver øjeblikkelig feedback, har ligeledes en positiv effekt på læseforståel-

se. Disse indsatser er kendetegnet ved, at elevernes anvendelse af det digitale læremid-

del understøttes af en lærer. 

 

3.4 Motiverende læseindsatser 

Studierne under dette tema omhandler indsatser med fokus på elevernes læsemotivation. Det 

undersøges således, hvorvidt det er muligt at styrke elevernes motivation for læsning som en del 

af en samlet indsats for at forbedre elevernes læseforståelse. Det er en generel antagelse, at der 

er en positiv sammenhæng mellem elevens interesse i at læse en tekst og dens indhold, den 

energi, der lægges i læseprocessen, og det resultat, der kommer ud af det49.  

 

Det skal her præciseres, at motivation som faktor udgør ét element ud af en række forskellige 

indsatser og strategier i studierne.  De kunne derfor indholdsmæssigt også have været kategori-

seret under andre af kortlægningens temaer.  

 

Studierne under dette tema er udvalgt, fordi de alle enten måler effekten af indsatsen på elever-

nes læsemotivation eller eksplicit forsøger at understøtte elevernes motivation via de valgte akti-

viteter.  

 

Studierne beskæftiger sig med kombinationen af aktiv brug af litteraturen (spil og teater) og 

familiens rolle i relation til elevernes læsning (Villiger et al., 2012), elevernes eget valg af læse-

stof (Block et al., 2009), kombinationen af læsestrategier og motivation Souvignier et al., 2006), 

(Guthrie et al., 2004), kombinationen af læsestrategier, gruppeinteraktion og læsemotivation 

                                                
49 Elbro, C – Læsning og læsundervisning, 2011, s. 31. 
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(Andreassen et al 2011), problemorienteret læsning (Aarnoutse et al., 2003) samt interessebase-

ret læsning (Reis et al., 2011). 

 

Der er i alt identificeret syv studier i kortlægningen, der kan tilknyttes temaet om læsemotivati-

on. De pågældende studier er fremstillet skematisk i nedenstående tabel. Derudover henvises der 

til studiet vedrørende de to digitale læremidler Omega-IS og COMPHOT (Fälth et al., 2013). Her 

tilskriver forskerne en del af effekten, at en af indsatsgrupperne har haft mulighed for at kombi-

nere studiets to digitale læremidler, og denne afveksling i sig selv har virket motiverende.  
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Tabel 3.7: Tabel over studier tilhørende temaet læsemotivation, i alt 7 studier 

Studie Land Indsats Målgruppe Indsatsens omfang Fagpersoner Outcome-

mål 

Stikprøvestørrelse Design 

Aarnoutse et al. 

(2003) 

Holland Forsøg med problem-

orienteret læseprogram  

Alle elever  

(3. klasse) 

40 sessioner bygget 

op om fire undervis-

ningsblokke fordelt 

over et helt skoleår 

Lærerne gen-

nemfører sessi-

onerne 

Læsemoti-

vation 

Læseforstå-

else 

327 elever  

Indsats: n = 155 

Kontrol: n = 172 

Kvasi-

eksperiment 

Andreassen et al. 

(2011) 

Norge Forsøg med programmet 

Explicit Reading Instruc-

tion (ERCI) 

Alle elever  

(5. klasse) 

45 minutter dagligt 

over 18 uger 

Lærerne gen-

nemfører sessi-

onerne 

Læsemoti-

vation 

Læseforstå-

else 

216 elever 

Indsats: n = 103 

Kontrol: n = 113 

Kvasi-

eksperiment 

Block et al. 

(2009) 

USA Forsøg med 20 minutters 

ekstra læseundervisning 

om dagen leveret ved 

hjælp af en række for-

skellige undervisningstil-

gange  

Alle elever 

(2. og 6. klasse) 

20 minutter om dagen 

ud over den sædvanli-

ge læseundervisning  

Hver undervisningstil-

gang varer 6 uger 

Lærerne gen-

nemfører sessi-

onerne  

Læseforstå-

else 

660 elever 

Indsats: n = 375  

Kontrol: n = 285 

Randomise-

ret, kontrol-

leret forsøg 

Guthrie et al. 

(2004) 

USA Forsøg med Concept-

Oriented Reading 

Instruction (CORI) og 

Strategy (SI)  

Alle elever  

(3. klasse) 

90 minutter dagligt 

over 12 uger 

 

Lærerne gen-

nemfører sessi-

onerne 

Læsemoti-

vation 

Læseforstå-

else 

524 elever 

Indsats 1: n = 191 

Indsats 2: n = 257 

Kontrol: n = 76 

Randomise-

ret, kontrol-

leret forsøg 

Reis et al. (2011) USA Forsøg med læsepro-

grammet School-wide 

enrichment model-

reading framework 

(SEM-R) 

Alle elever  

(2. - 5. klasse) 

En time dagligt over 

fem mdr. 

Lærerne gen-

nemfører ses-

sionerne 

Læseforstå-

else 

1.192 elever 

Indsats: n = 37 klas-

ser 

Kontrol: n = 33 klas-

ser 

Randomise-

ret, kontrol-

leret forsøg 
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Studie Land Indsats Målgruppe Indsatsens omfang Fagpersoner Outcome-

mål 

Stikprøvestørrelse Design 

Souvignier et al. 

(2006) 

 

Tyskland Forsøg med undervisning 

i anvendelse af læsestra-

tegier og motivation 

Alle elever  

(5. klasse) 

20 sessioner a 45 

minutter. 

Lærerne gen-

nemfører sessi-

onerne 

Læsemoti-

vation 

Læseforstå-

else 

N = 593 elever 

Indsats 1: n = 95 

Indsats 2: n = 146 

Indsats 3: n = 89 

Indsats 3: n = 263 

Kvasi-

eksperiment 

Villiger et al. 

(2012) 

Schweiz Forsøg med den skole-/ 

hjemmebaserede indsat-

sen LiFus   

Alle elever  

(4. klasse) 

Skolebaseret indsats: 

100 min./uge over 28 

uger 

Hjemmebaseret ind-

sats: 60 min./uge over 

28 uger 

Lærere gennem-

fører sessioner-

ne i skolen 

Elevernes foræl-

dre bistår ele-

verne i den 

hjemmebasere-

de indsats 

Læsemoti-

vation 

Læseforstå-

else 

713 elever  

Indsats 1: n = 244 

Indsats 2: n = 225 

Kontrol: n = 244 

Kvasi-

eksperiment 
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3.4.1 Forskning på området 

Studierne under temaet om læsemotivation er karakteriseret ved flere forhold. Først og fremmest 

er der forholdsvis stor spredning i forhold til de nationale kontekster, som indsatserne er imple-

menteret i. Der indgår et norsk studie (Andreassen et al., 2011), et studie fra Schweiz (Villiger et 

al., 2012), et fra Tyskland (Souvignier et al., 2006) og et studie fra Holland (Aarnoutse et al., 

2003).  Derudover er tre studier ud af de syv amerikanske (Block et al., 2009; Guthrie et al., 

2004; Reis et al., 2011). Derved er der ikke en overvægt af amerikanske studier i nærværende 

tema, som ellers er tilfældet i de øvrige temaer i kortlægningen (jf. tabel 2.2: studiernes forde-

ling på lande).  

 

Et andet fællestræk ved studierne om læsemotivation er, at hovedparten undersøger effekter for 

elever i indskolingen eller på mellemtrinnet. Således er indsatsen i to af studierne målrettet ele-

ver i 2. eller 3. klasse, mens tre af studierne omhandler effekter for elever i 4. eller 5. klasse. De 

to øvrige studier omfatter elever i henholdsvis 2. og 6. klasse i det ene studie og 2. - 5. klasse i 

det andet studie. Ingen af studierne under dette tema omhandler indsatser målrettet elever i 

udskolingen.   

 

Hvad angår forskningsdesign er hovedparten af studierne baserede på et kvasi-eksperimentelt 

design. Dette gælder for fem ud af de otte studier under dette tema. Derudover er tre øvrige 

studier baseret på randomiserede, kontrollerede forsøg. Datagrundlaget for studierne spænder 

hovedsageligt fra 130 elever til 713 elever, mens et enkelt studie har en stikprøvestørrelse på 

1.192 elever.  

 

3.4.2 Indsatser, metoder og redskaber 

Fælles for alle studier under dette tema er, at de på den ene eller den anden måde har særskilt 

fokus på at involvere og engagere eleverne i læringsprocessen med henblik på at øge motivatio-

nen og dermed udbyttet af deres faglige læsning. I alle tilfælde tages der udgangspunkt i en eller 

flere læsestrategier suppleret af et eller flere forskellige motivationsunderstøttende elementer. 

Der er altså for ingen af studiernes vedkommende tale om indsatser, der alene har fokus på mo-

tivation. Det er derfor heller ikke muligt at isolere effekten af enkelte delelementer i forhold til at 

understøtte elevernes læsemotivation. 

  

På tværs af de syv studier kan der imidlertid identificeres nogle fællestræk, som indsatserne kan 

kategoriseres efter. Første kategori omfatter indsatser, hvor eleverne har medindflydelse på valg 

af undervisningens indhold (Andreassen et al., 2011; Block et al., 2009; Reis et al., 2011). An-

den kategori favner studier med indsatser, som kombinerer traditionel læseundervisning med 

praktiske aktiviteter (Aarnoutse et al., 2003; Guthrie 2004). Endelig indeholder tredje kategori 

en enkelt indsats, som forsøger at motivere eleverne ved at opstille læringsmål (Guthrie, 2004; 

Souvignier et al., 2006). Som det fremgår, indgår studiet af Guthrie i anden såvel som tredje 

kategori.  

 

Første kategori omhandler tre indsatser, der som et af flere elementer inddrager elevernes 

medindflydelse på valg af indhold. Det sker ud fra den antagelse, at medindflydelse på valg 

af emne/tema/læseindhold motiverer eleverne til læsning. Andreassen et al. (2011) undersøger 

effekten af undervisningsprogrammet Explicit Reading Comprehension Instruction (ERCI). Her 

tager man udgangspunkt i fire grundlæggende principper, hvoraf det sidste fokuserer på elever-

nes interesser, som det fremgår af Boks 3.9 nedenfor. 
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Boks 3.9: Explicit Reading Comprehension Instruction (ERCI) 

 

 

Tilsvarende undersøger studiet af Reis et al. (2011) effekten af læseprogrammet School-wide 

enrichment model-reading framework (SEM-R), hvor elevernes selvvalgte emne indgår som et 

element. Indsatsen betegnes som et interessebaseret program, da undervisningsmaterialet 

består af bøger, som matcher elevernes interesser. Derudover har SEM-R fokus på differentiere-

de læseinstruktioner tilpasset specifikke klassetrin. Indsatsen, der har en tredelt struktur, består 

af lærerens højtlæsning af bøger af høj kvalitet, elevernes træning af individuelle læsestrategier 

med udgangspunkt i selvvalgte bøger suppleret af korte læsekonferencer med elevens lærer og 

endelig udforskning af et selvvalgt emne. I sidstnævnte får eleverne mulighed for at vælge mel-

lem nogle givne aktiviteter og projekter relateret til deres læsning. Endelig undersøger Block et 

al. (2009), hvorvidt 20 minutters ekstra undervisning om dagen har en effekt på elevernes 

læseforståelse. Der undersøges fem forskellige undervisningstilgange. Tre af de fem tilgange har 

det fællestræk, at eleverne bl.a. selv vælger deres bøger til de selvstændige læseøvelser. Det er 

disse tre tilgange, der viser sig at have den største effekt (jf. afsnit 3.4.3). 

 

Anden kategori omfatter tre studier, der alle kombinerer mere traditionelle læseaktiviteter med 

praktiske aktiviteter, ud fra den antagelse, at legende/praktisk orienterede indsatser vil moti-

vere eleverne i deres læsearbejde.  I Villiger et al. (2012) undersøges, hvorvidt programmet 

Læsning i familien og skolen (LiFuS) har en effekt på læseforståelse og læsemotivation. Indsat-

sen består af to grundelementer i skoleregi. Det ene element består af en holdspilsturnering, 

hvor eleverne på samme faglige niveau dyster i tekstrelaterede spørgsmål, de selv har udarbej-

det. Andet element består af henholdsvis fælles drøftelse af selvvalgte tekster (Literature Circle) 

Studiet undersøger effekten af programmet Explicit Reading Comprehension Instruction (ERCI) på 5. 

klasses elevers anvendelse af læsestrategier, læseforståelse og deres læsemotivation. Læseprogrammet 

integreres i en daglig samfundsfagstime a 45 minutter over en periode på 18 uger.  

 

ERCI tager afsæt i en række principper frem for en detaljeret lektion-til-lektionsplan. De fire principper er 

henholdsvis relevant baggrundsviden, læseforståelsesstrategier, læsegruppeorganisering og læse-

motivation. I programmet anvender lærerne følgende fire instruktionspraksisser, der relaterer sig til de 

fire nævnte principper: 

 

 Klassedrøftelser, der skal aktivere og generere relevant baggrundsviden: Lærerne forsøger gennem 

dialog i klassen, ved at stille spørgsmål og gennem engagerende klassediskussioner at aktivere ele-

vernes baggrundsviden, der skal bidrage til bedre forståelse af et givent emne. 

 

 Instruktion i anvendelse af læsestrategier: Her instruerer læreren eleverne i, hvordan de kan anven-

de læsestrategier. Mere specifikt trænes eleverne i henholdsvis at forudsige fortsættelsen af et histo-

rieforløb i en tekst, at stille spørgsmål til teksten, at opklare eventuelle uklarheder samt at opsum-

mere teksten. Dette indebærer eksempelvis, at lærer tænker højt, når vedkommende anvender en 

læsestrategi. Eleverne får gradvis mere ansvar i forhold til selv at anvende læsestrategierne. 

 

 Gruppeinteraktioner: Her arbejder eleverne sammen i mindre grupper, mens de anvender læsestra-

tegierne. Grupperne tildeles efter lidt indledende træning nogle opgaver, som de forventes at kunne 

løse uden lærerens indblanding. 

 

 Supplerende læsning med udgangspunkt i elevernes selvlagte emne: Her er fokus på at tage ud-

gangspunkt i elevernes egne interesser, der relaterer sig til et givent emne. 

 

Læs mere: Andreassen et al. (2011): Implementation and effects of explicit reading  

comprehension instruction in fifth-grade classrooms 
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samt et teaterelement, hvor eleverne fremfører korte passager fra læst tekst for klassekamme-

rater (Readers Theater). Som et supplement til ovenstående inddrages forældrene i elevens selv-

stændige læsning hjemme i den ene af de to indsatsgrupper. Anvendelse af (læse)spil er også et 

element, man gør brug af i studiet af Souvignier et al. (2006)50.  

 

I studiet af Aarnoutse et al. (2003) arbejdes med en problemorienteret tilgang til læseindsat-

sen og inddragelse af autentiske tekster (ikke lærebøger). Indsatsen består af fire temaer inden 

for samfundsfag, der hver indledes med en rammefortælling, hvor læreren fortæller en historie, 

der relaterer sig til det valgte tema. Dette efterfølges af elevernes selvstændige læsning af læ-

rervalgte tekster. Derefter inddeles eleverne i fagligt heterogene makkerpar, der formulerer un-

dersøgelsesspørgsmål til temaet. Afslutningsvis skal eleverne samle information fra ikke-

autentisk tekstmateriale og derefter udarbejde et produkt, der afspejler spørgsmål og svar. Der 

kan være tale om collager, brochurer, guidebog, manualer mv.  

 

I kategoriens tredje og sidste studie indgår praktiske aktiviteter ligeledes. Men hvor de praktiske 

elementer i Aarnoutse et al. (2003) inddrages i arbejdet med slutproduktet, så er det i studiet af 

Guthrie et al. (2004) i højere grad en del af de løbende undervisningsaktiviteter, som det frem-

går nedenfor af boks 3.10. Der er tale om en undersøgelse af to læseprogrammer, hvoraf det ene 

adskiller sig yderligere ved, at det praktiske element kun er ét ud af en rækker aktiviteter, der 

søger at motivere eleverne i læseprocessen.  

                                                
50 Studiet er beskrevet nærmere under den sidste kategori, der omhandler læringsmål.  
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Boks 3.10: Concept-Oriented Reading Instruction (CORI) og Strategy Instruction (SI)  

 

 

I den sidste kategori finder man to studier, der som et element i arbejdet med at motivere 

eleverne til læseindsatsen arbejder med at opstille læringsmål. Man ved fra anden forskning, 

at netop klare og tydelige mål for læring har effekt på elevernes faglige udbytte51. I Souvignier et 

al. (2006) er et vigtigt element i arbejdet med at styrke elevernes kendskab til og anvendelse af 

læsestrategier, at eleverne indledningsvis opstiller mål for dem selv. Det er centralt, at eleverne 

sætter realistiske mål. Derved kan de erfare, at det er muligt at nå målene, men det kræver en 

dedikeret indsats og koncentration. Dette forventes at motivere eleverne.  

 

Også i det tidligere nævnte studie af Guthrie et al. (2004) indledes hvert forløb med opstilling af 

indholdsmæssige mål, som det fremgik af boksen ovenfor.  

 

3.4.3 Resultater og effekter 

Fem af de syv studier, som hører under temaet om læsemotivation, kan påvise en positiv effekt 

på læseforståelse. To studier kan ikke dokumentere en effekt på læseforståelse, men derimod på 

                                                
51  Hattie, John (2013); Nottingham, James (2013). 

I dette studie undersøges effekten af to forskellige undervisningsforløb/programmer Concept-Oriented 

Reading Instruction (CORI) og Strategy Instruction (SI) på 3. klasses elevers læseforståelse og motiva-

tion for at læse. Instruktionen i læsestrategier og motivationsaktiviteterne modtages i 90 minutter 

dagligt i 12 uger.  
 

Concept-Oriented Reading Instruction (CORI) integrerer kognitive læsestrategier med motivations-

fremmende tiltag. Motivationsaspektet i denne indsats består af følgende praktiske undervisningstiltag: 

 

 Anvendelse af indholdsmål i læseinstruktion: Disse indholdsmål er sat inden for fagområdet bio-

videnskab og i relation til det konkrete emne økologi. Det skal blandt andet få eleven til at stille 

undersøgelsesspørgsmål.  

 Eleverne skal vælge selv: Eleverne skal blandt andet træffe et valg om, hvilket dyr de selv vil gå i 

dybden med.  

 Anvendelse af praktiske aktiviteter relateret til læseaktiviteterne: Eleverne gennemfører obser-

vationer, systematiske udforskninger og videnskabelige eksperimenter, fx dissekere uglegylp.  

 Anvendelse af spændende tekster til instruktionen: Teksterne skal være attraktive for eleverne og 

være bygget overskueligt op med overskrifter og sammenhængende underafsnit.  

 Understøttelse af organisering af samarbejde om en tekst: Eleverne skal tilbydes muligheder for at 

dele deres oplevelse af en spændende bog eller deres spørgsmål.  

 

Det kognitive aspekt af Concept-Oriented Reading Instruction består af en række kognitive læsestrate-

gier – heriblandt at aktivere baggrundsviden, stille spørgsmål, søge efter information, lave opsumme-

ringer, lave grafiske modeller og identificere historieforløb. Læsestrategierne introduceres indlednings-

vis og integreres efterfølgende i undervisningen.  

 

Strategy Instruction (SI): Dette undervisningsforløb anvender samme kognitive læsestrategier som 

beskrevet under Concept-Oriented Reading Instruction. Dog indeholder SI ikke en eksplicit motiva-

tionssupport.  

 

Læs mere: Guthrie et al. (2004): Increasing Reading Comprehension and Engagement through 

 Concept-Oriented Reading Instruction 
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læsemotivation, læselyst eller læsenysgerrighed. Tabel 3.8 giver et overblik over resultatet af de 

syv studier, der er beskrevet under temaet læsemotivation. Det fremgår, at alle syv studier er 

kendetegnet ved høj forskningsmæssig kvalitet.  

Tabel 3.8: Virkningsfulde mekanismer under temaet læsemotivation 

Indsatsernes fo-

kus 

 

Studie Kontekst Positiv effekt Ingen effekt Evidensvægt 

Studier hvor elever-

nes medindflydelse 

på valg indgår i 

indsatsen.  

 

Andreassen 

(2011) 

Grundskole 

(5. klasse) 

Læseforståelse 

 

Læsemotivation Høj 

Reis  

(2011) 

Grundskole 

(2.-5. klasse) 

Læseforståelse 

(1 ud af 5 sko-

ler) 

Læseforståelse  

(4 ud af 5 sko-

ler) 

Høj 

Block 

(2009) 

Grundskole 

(2. og 6. 

klasse) 

Læseforståelse  Høj 

Læseindsats kombi-

neret med praktiske 

aktiviteter 

Villager 

(2012) 

Grundskole 

(4. klasse) 

Læselyst og 

nysgerrighed 

Læseforståelse Høj 

Aarnoutse 

(2003) 

Grundskole 

(3. klasse) 

Læsemotivation Læseforståelse Høj 

Guthrie 

(2004) 

Grundskole 

(3. klasse) 

Læseforståelse 

(CORI) 

Motivation  

(CORI)52 

Læseforståelse 

(SI) 

Høj 

 Opstilling af 

læringsmål 

Guthrie* 

(2004) 

Grundskole 

(3. klasse) 

Læseforståelse 

(CORI) 

Motivation  

(CORI)53 

Læseforståelse 

(SI) 

Høj 

Souvignier 

(2006) 

Grundskole 

(5. klasse) 

Læseforståelse 

 

Tro på egne 

evner 

Motivation 

Høj 

*Studiet af Guthrie (2004) indgår i begge kategorier. 

 

Generelt er der en overvægt af studier, der kan dokumentere en positiv effekt på elevernes læse-

forståelse. Dog kan studiet af Reis et al. (2011) kun påvise en effekt af læseprogrammet SEM-R 

på én ud af studiets fem skoler. Andre eksperimentelle studier har tidligere vist en effekt af pro-

grammet. Forskerne fastslår imidlertid, at årsagen ikke er mangelfuld eller fejlagtig implemente-

ring af programmets elementer fra lærernes side, da det er sket efter forskrifterne. I det tidligere 

studie var der imidlertid tale om en smallere kontekst i forhold til demografisk og geografisk di-

versitet, og dette kan muligvis være noget af forklaringen. 

 

I studiet af Guthrie et al. (2004) gælder det, at det kun er læseprogrammet CORI (Concept-

Oriented Reading Instruction) der har effekt på elevernes læseforståelse, hvorimod SI (Strategy 

Instruction) ikke har. Et væsentligt opmærksomhedspunkt er her, at de to programmer anvender 

samme kognitive læsestrategier, men det er kun CORI, der eksplicit arbejder med at understøtte 

elevernes motivation. Dette kunne indikere, at netop arbejdet med motivation er afgørende.  

 

Ser man på de tre studier i den første kategori, elevers medindflydelse på valg af indhold, er 

det kun ét studie, der direkte måler elevernes læsemotivation. I det norske studie af Andreassen 

kan der påvises en positiv effekt på elevernes læseforståelse, men ikke på deres læsemotivation. 

Her indgår supplerende læsning med udgangspunkt i elevernes selvvalgte emne som et element, 

men det alene påvirker ikke elevernes læsemotivation i en grad, så det er målbart. Observationer 

                                                
52 Strategy Instruction (SI) indeholder ikke motivationssupport som en del af indsatsen. 
53 Ibid. 
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og spørgeskemaundersøgelser viser imidlertid, at der har været en svag implementering af netop 

dette element hos de deltagende lærere.  

 

Kategoriens to andre studier viser en positiv effekt på elevernes læseforståelse. Begge studier 

inddrager elevers medindflydelse som et væsentligt element i læsearbejdet, men der måles ikke 

på, hvorvidt der er effekt på elevernes læsemotivation. Block et al. (2009) viser, at der er effekt 

af 20 minutters ekstra læseundervisning om dagen, men effekten på læseforståelse er størst for 

de tre ud af fem tilgange, hvor eleverne selv vælger, hvilke bøger de vil læse i forbindelse med 

de selvstændige læseøvelser. I studiet af Reis et al. indgår elevernes selvvalgte emne ligeledes 

som et væsentligt element, men som tidligere nævnt finder studiet kun en positiv effekt på læse-

forståelse på én ud de fem deltagende skoler.  

 

Studiet af Guthrie er et ud tre studier, der indgår i den anden kategori, læseindsats kombineret 

med praktiske aktiviteter. For de to andre studier i kategorien, Villager et al. (2012) og Aarnout-

se et. al. (2003), gælder det, at de ikke kan påvise en effekt på elevernes læseforståelse. Fælles 

for alle tre studier er imidlertid, at de viser en positiv effekt på elevernes motivation. Studiet af 

Villager viser en positiv effekt på elevernes læselyst og nysgerrighed for den gruppe elever, der 

modtager en læseindsats, hvor forældrene er inddraget. Der kan ikke måles en effekt for den 

gruppe af elever, der alene deltager i de praktiske aktiviteter (Learning Scenarios, Readers Thea-

ter mv.) i skoleregi. I studiet af Aarnoutse, hvor der arbejdes med en problemorienteret tilgang 

og udarbejdelse af konkrete produkter som afslutning på læseforløbet, viser resultatet en positiv 

effekt på elevernes anvendelse af passende læsestrategier samt læsemotivation.  

 

Endelig dokumenterer det ene ud af to studier i sidste kategori, opstilling af læringsmål, Souvi-

ginier et al. (2006), en positiv effekt på elevernes læseforståelse, mens der ikke kan påvises en 

effekt på elevernes tro på egne evner og motivation. Studiets tese om, at elevernes opstilling af 

egne læringsmål i starten af læseprocessen vil understøtte deres motivation for arbejdet, kan 

altså ikke bekræftes. Modsat viser læseprogrammet CORI i studiet af Guthrie et al. (2004), som 

tidligere nævnt, en positiv effekt på elevernes læseforståelse og deres motivation. Et af de moti-

vationsunderstøttende elementer er her opstilling af indholdsmæssige mål. Studiet kan dog ikke 

sige noget om den konkrete effekt af netop dette specifikke element, da det er ét ud fem ele-

menter, der skal motivere eleverne i deres læsearbejde. Det skal endvidere fremhæves, at der er 

tale om en relativ effekt, da det ikke har været muligt at indsamle data om elevernes motivation 

i kontrolgruppen.  

 

Sammenfattende viser nærværende kortlægning en række hovedpointer på tværs af de 

inkluderede studier. Disse pointer kan sammenfattes på følgende vis: 

 

 Det er muligt at sammensætte læseindsatser, der understøtter elevernes læsemotivation, 

mens det er mere udfordrende at sammensætte læseindsatser, der både understøtter 

læsemotivation og har effekt på elevernes læseforståelse.  

 Læseprogrammet CORI (Guthrie, 2004) formår som eneste indsats at fremme læsemoti-

vation såvel som læseforståelse. CORI er kendetegnet ved, at flere elementer understøt-

ter læsemotivation. Dels har eleverne medindflydelse på valg af tema, dels lægges der 

vægt på konkretisering af det læste gennem praktiske aktiviteter, og dels har eleverne 

mulighed for at dele det læste med kammaraterne.  

 

Det er imidlertid kun tale om ét studie med et forholdsvis lille antal deltagende elever (524). Men 

det kan indikere en retning for yderligere undersøgelser og studier.  
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3.5 Varierede tilgange til faglig læsning 

Dette tema omhandler studier, hvor indsatserne er karakteriserede ved, at der enten kombineres 

flere forskellige undervisningsmetoder/-tilgange i samme indsats, eller der sammenligner flere 

forskellige undervisningsmetoder/-tilgange. Der indgår desuden en række studier, hvor der pri-

mært er fokus på at undervise eleverne i anvendelsen af læsestrategier og studier, der har fokus 

på ordforråd eller afkodning54.  

 

Studierne, der er tilknyttet nærværende tema, varierer altså i vid udstrækning med hensyn til 

typen af indsatser i studierne, og hvorvidt der undersøges én eller flere indsatstyper i samme 

studie. Således anvendes samlebetegnelsen varierede tilgange til faglig læsning for studierne 

under dette tema, da temaet netop favner bredt. 

 

Der er i alt identificeret 14 studier, der tilknyttes temaet om varierende tilgange til læring. Stu-

dierne præsenteres skematisk i nedenstående tabel.  

  

                                                
54 Studier, hvori indsatserne fokuser på  afkodning og/eller ordforråd, er inkluderet i syntesen, fordi effektmålet er faglig læs-

ning/læseforståelse. 
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Tabel 3.9: Tabel over studier tilhørende temaet varierende tilgange til læring, i alt 14 studier 

Studie Land Indsats Målgruppe Indsatsens 

omfang  

Fagpersoner Outcome-

mål 

Stikprøvestørrelse Design 

Andreassen et al. 

(2011) 

Norge Forsøg med Explicit 

Reading Comprehen-

sion Instruction (ERCI) 

Alle elever 

(5. klassetrin) 

45 minutter 

dagligt over en 

periode på 18 

uger. 

Lærerne gen-

nemfører sessi-

oner 

Læseforstå-

else og 

anvendelse 

af læsestra-

tegier 

216 elever  

 

Indsats n = 103 ele-

ver 

Kontrol n = 113 ele-

ver 

Kvasi-

eksperiment 

Apthorp et al. 

(2011) 

USA Forsøg med øget un-

dervisning i ordforråd  

Elements of Reading: 

Vocabulary (EOR-V). 

 

Alle elever  

(0. - 4. klasse-

trin) 

Daglige sessio-

ner à 15-20 

minutter fordelt 

over 24 uger  

Lærerne gen-

nemfører sessi-

oner 

Læseforstå-

else  

9.313 elever 

 

Randomise-

ret, kontrol-

leret forsøg 

Chamberlain et 

al. 

(2007) 

 

USA Forsøg med læsepro-

grammet The Reading 

Edge  

Alle elever 

(6. klassetrin) 

60 minutter 

dagligt over et 

helt skoleår 

Lærerne gen-

nemfører sessi-

oner 

Læseforstå-

else 

405 

 

Indsats: n = 203 

Kontrol: n = 202 

Randomise-

ret, kontrol-

leret forsøg 

Corrin et al. 

(2012) 

USA Forsøg med program-

met  

Content Literacy Conti-

nuum (CLC) 

Alle elever og 

elever med 

læsevanskelig-

heder 

(9. og 10. klas-

setrin) 

Et helt skoleår 

 

Lærerne gen-

nemfører sessi-

oner 

læseforstå-

else 

28 skoler 

Indsats n = 15 skoler 

Kontrol n = 13 skoler 

 

Kohorte 1 N = 7.365 

elever 

Kohorte 2 N = 7.951 

elever 

Randomise-

ret, kontrol-

leret forsøg 

Corrin et al. 

(2008) 

USA Forsøg med hen-

holdsvis Reading Ap-

prenticeship Academic  

Literacy (RAAL) og 

Xtreme Reading 

Primært elever 

med læsevan-

skeligheder 

 

45 minutter 

dagligt 

Lærerne gen-

nemfører sessi-

oner 

Læseforstå-

else 

ca. 2.900 elever 

(high school) 

Randomise-

ret, kontrol-

leret forsøg 
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Studie Land Indsats Målgruppe Indsatsens 

omfang  

Fagpersoner Outcome-

mål 

Stikprøvestørrelse Design 

Gamse et al. 

(2008) 

USA Forsøg med Reading 

First – fokus på afkod-

ning og ordforråd 

Alle elever 

(1.-3. klasse-

trin) 

 

- Lærerne gen-

nemfører sessi-

oner 

Læseforstå-

else 

42.397 elever 

248 skoler  

Indsats n = 125 sko-

ler 

kontrol n = 123 skoler 

Kvasi-

eksperiment 

Goodson et al. 

(2011) 

USA Forsøg med øget un-

dervisning i ordforråd 

K-PAVE 

Alle elever 

(Børnehaveklas-

se) 

24 uger Lærerne gen-

nemfører sessi-

oner 

Læseforstå-

else 

1.132 elever  

Indsats n = 522 ele-

ver 

Kontrol n = 610 ele-

ver 

Randomise-

ret, kontrol-

leret forsøg 

Houtveen et al. 

(2007) 

Holland Forsøg med anvendelse 

af læsestrategier 

Alle elever 

(6. klasse) 

 

- Lærerne gen-

nemfører sessi-

oner 

Læse-

forståelse 

569 elever  

Indsats n = 344 Kon-

trol n = 225  

 

Kvasi-

eksperiment 

James-Burdumy 

et al. (2012) 

USA Forsøg med fire for-

skellige supplerende 

undervisningsmateria-

ler (Project CRISS, 

Read About, Read for 

Real and Reading for 

Knowledge) 

Alle elever 

(5. klassetrin) 

30-45 minutter 

pr. dag i et hele 

skoleåret 

Lærerne gen-

nemfører sessi-

oner 

Læseforstå-

else (ret 

abstract/TJE

K STUDIE) 

ca. 10.000 elever 

 

Randomise-

ret, kontrol-

leret forsøg 

Reis et al. (2011) USA Forsøg med SEM-R 

(School-wide enrich-

ment model-reading 

framework) 

Alle elever 

(2.-5. klasse) 

 

Integreret i en 

daglig to-timer 

blok, forløber 

over fem måne-

der 

Lærerne gen-

nemfører sessi-

oner 

Læse-

forståelse 

1192 elever  

Indsats n = 37 klasser 

Kontrol n = 33 klasser 

Randomise-

ret, kontrol-

leret forsøg 

Slavin et al 

(2009) 

 

USA Forsøg med tre forskel-

lige indsatstyper: læ-

sepensum, computer-

baseret instruktion og 

instruktionsprocespro-

grammer. 

Alle elever 

(2.-5. klasse-

trin) 

Mindst 12 uger Lærerne gen-

nemfører sessi-

oner 

Læseforstå-

else 

ca. 32.000 elever 

 

Systematisk 

review 
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Studie Land Indsats Målgruppe Indsatsens 

omfang  

Fagpersoner Outcome-

mål 

Stikprøvestørrelse Design 

Slavin et al. 

(2008) 

 

USA Forsøg med fire for-

skellige indsatstyper: 

læsecurriculum, blan-

dede modeller og com-

puterbaserede pro-

grammer og kompe-

tenceudvikling af lære-

re 

Alle elever 

(10-17 år) 

- - Læseforstå-

else 

ca. 39.000 elever 

 

Systematisk 

review 

What Works Clea-

ringhouse (2012)

  

USA Forsøg med læsepro-

grammet The Reding 

Edge 

Alle elever 

(6. klassetrin) 

 

60 minutter 

dagligt over et 

helt skoleår 

Lærere gennem-

fører sessioner-

ne 

Læseforstå-

else 

405 elever 

 

Indsats: n = 203 

Kontrol: n = 202 

Systematisk 

review 

What Works Clea-

ringhouse (2010) 

USA Forsøg med læsepro-

grammet Accelerated 

Readers 

Alle elever 

(4.-8. klasse) 

60-90 minutter 

pr. session 

Lærere gennem-

fører sessioner-

ne 

Læseforstå-

else 

2.877 elever Systematisk 

review 
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3.5.1 Forskning på området 

Der er en række karakteristika, der gør sig gældende for studierne tilknyttet nærværende tema. 

For det første er det karakteristisk, at langt størstedelen af studierne er fra USA. Det gælder for 

12 ud af de 14 studier. Der er desuden et enkelt studie fra Holland af Houtveen et al. (2007) 

samt et studie fra Norge af Andreassen et al. (2011). 

 

Halvdelen af studierne er baseret på randomiserede, kontrollerede forsøg – i alt syv studier. Flere 

af disse studier gør brug af store stikprøvestørrelser, hvor der indgår mellem 1.000 og 9.000 

elever i hvert forsøg. Dette gælder for seks ud af de syv studier, der er baseret på randomisere-

de, kontrollerede forsøg. Det sidste studie har forholdsvis moderat stikprøvestørrelse med delta-

gelse af 400 elever. Der er ydermere fire studier, som er systematiske reviews. Her omfatter to 

af dem en stikprøvestørrelse på mere end 30.000 elever, da der er mange inkluderede studier. 

De to øvrige reviews omfatter et mere moderat antal elever – henholdsvis 2.877 elever i det ene 

studie og 405 i det andet studie. Endelig er der tre af studierne, som er baseret på kvasi-

eksperimentelle design. Det ene omfatter en stor stikprøvestørrelse med mere end 40.000 ele-

ver, mens de resterende to studier har deltagelse af cirka 200-600 elever.  

 

Endnu et træk ved studierne er, at hovedparten af indsatserne er universelle og derved retter sig 

mod alle elever i klasserne (både normallæsere og elever med læsevanskeligheder), mens der er 

et enkelt studie, hvor indsatsen primært retter sig mod elever med læsevanskeligheder. 

 

3.5.2 Indsatser, metoder og redskaber 

Indsatserne under nærværende tema kan overordnet grupperes i fire kategorier.  

 

Første kategori omfatter de indsatser, som kombinerer flere undervisningsmetoder eller -

tilgange. Dette kan eksempelvis være indsatser, hvor der både gøres brug af samarbejdsorien-

teret læring, klasseledelsesstrategier og klasseundervisning i anvendelse af læsestrategier. Den 

anden kategori omfatter de studier, som sammenligner forskellige undervisningstilgange. 

Dette kan eksempelvis være et review, som sammenligner anvendelse af klasseundervisning med 

anvendelse af digitale læremidler og samarbejdsorienteret læring. Forskellen mellem første og 

anden kategori er, at indsatserne i første kategori kombinerer flere undervisningsmetoder – eller 

tilgange i en samlet indsats, mens studierne i anden kategori sammenligner forskellige indsatser, 

der hver især kun omfatter én primær undervisningsmetode – eller tilgang. Den tredje kategori 

omfatter studier, hvor indsatsernes fokus både er på elevernes anvendelse af læsestrategier 

og differentieret undervisning. Endelig omfatter den fjerde kategori studier, der primært 

omhandler udvikling af elevernes ordforråd eller har fokus på afkodning.  

 

Den første kategori omfatter de indsatser, der kombinerer flere undervisningsmetoder eller  

- tilgange. I alt fem studier falder i denne kategori. Herunder programmet Reading Edge, der 

undersøges i to studier af henholdsvis WWW (2012) og Chamberlain et al. (2007). Dertil indgår 

programmerne Reading Apprenticeship Academic Literacy (RAAL) og Xtreme Reading, som un-

dersøges i studiet af Corrin et al. (2008) samt programmet Accelerated Readers, der undersøges 

i studiet af WWC (2010). Endelig indgår der ydermere et studie af Andreassen et al. (2011). 

 

En fremtrædende komponent, der går igen i tre af studierne under første kategori, henholdsvis 

WWC (2012), Chamberlain et al. (2007), Corrin et al. (2008), er et fokus på klasseledel-

se/undervisningsmiljø. Nærmere bestemt handler dette om, at der er fokus på at udvikle ele-

vernes sociale, personlige, kommunikative og problemløsende kompetencer, samt at læreren 

sørger for, at der er ro i klassen. En anden udbredt komponent er et samarbejdsorienteret 

element, hvor eleverne samarbejde om at anvende læsestrategier. Dette gør sig gældende i stu-

dierne af henholdsvis WWC (2012), WWC (2010), Chamberlain et al. (2007) og Andreassen et al. 

(2011). I flere af studierne er der tillige et motivationselement, jf. WWC (2012), WWC (2010), 

Chamberlain et al. (2007), Corrin et al. (2008) og Andreassen et al. (2011). Dette indebærer 

eksempelvis formidling af målsætninger og feedback, hvor læreren hjælper med at koble elevens 

faglige mål til personlige mål, eller at eleverne selv får lov til at udvælge de bøger, der skal læ-



 

Læseforståelse og faglige læsekompetencer  

 

 

 

 
 

 

Forskningskortlægning 

61  

 

ses. Et sidste gennemgående delelement i indsatserne under denne kategori er, at der er fokus 

på eksplicit undervisning i anvendelse af læsestrategier. Dette forekommer at være den 

mest centrale komponent i indsatserne og er desuden et element, der også er gennemgående for 

de studier, der er grupperet under de øvrige kategorier. Læsestrategierne beskrives samlet sene-

re i afsnittet. 

 

I nedenstående boks beskrives et studie i kort form, hvor der kombineres flere undervisnings-

tilgange/-metoder i samme indsats. 

Boks 3.11: The Reading Edge 

 

 

Den anden kategori omfatter de studier, der sammenligner forskellige undervisningstilgange – i 

alt tre studier, herunder to systematiske reviews af Slavin et al. (2008) og Slavin et al. (2009) 

samt James-Burdumy et al. (2012). I reviewet af Slavin et al. (2008) sammenlignes tre forskel-

lige undervisningstilgange, herunder henholdsvis undervisning med afsæt i bestemt læsepensum, 

computerbaseret instruktion og instruktionsprocesprogrammer (læsedidaktiske programmer). 

Læsepensumprogrammer omfatter indsatser, som hovedsageligt består i, at der i undervisnin-

gen anvendes tekstbøger og et fastlagt pensum med henblik på at forbedre elevernes læsefær-

digheder. Computerbaseret instruktion omfatter indsatser, hvor der anvendes digitale lære-

midler med henblik på at forbedre elevernes læsefærdigheder. Instruktionsprocesprogram-

mer (Instructional process programmes) dækker over indsatser, hvor der hovedsageligt er fokus 

på kompetenceudvikling af lærerne med henblik på, at de bliver bedre i stand til at undervise i 

anvendelsen af læsestrategier. Dertil omfatter instruktionsprocesprogrammer indsatser, som 

tager afsæt i samarbejdsorienteret læring, hvor eleverne samarbejder i mindre grupper om at 

anvende læsestrategier med henblik på at forstå indholdet i tekster.  

 

Reading Edge er et læseprogram, der søger at forbedre elevers læsefærdigheder. I hver lektion i 

programmet er der indlejret fire kerneelementer, som skal understøtte eleverne i at blive bedre 

læsere: 

 

 Metakognitive strategier: Metakognitive strategier afspejler sig i undervisningen ved, at der 

indledningsvis altid stilles et fælles undersøgende spørgsmål til dagens tekst, at der systematisk 

arbejdes med elevernes forforståelse via KWL-modellen (Know, Want, Learned), at læreren tæn-

ker højt og synliggør egne refleksioner og strategier relateret til teksten, samt at eleverne i de-

res gruppearbejde drøfter tekstens indhold og afklarer spørgsmål. 

 

 Kooperativ læring(CL): Kooperativ læring indgår som en del af undervisningens organisering. 

Eleverne inddeles i grupper på 4-5 elever, der er forpligtet på at hjælpe hvert medlem til at nå 

længst muligt. Teamene belønnes, når alle medlemmer har forbedret deres faglige niveau. 

 

 Målsætning og feedback: Målsætning, elev-til-elev læring samt løbende vurdering og feedback er 

indbygget i Reading Edge-programmet. 

 

 Klasseledelse: Som en del af Reading Edge indledes hvert skoleår med et forløb, Getting Along 

Together (GAT), hvor eleverne lærer effektive sociale, kommunikative og problemløsende fær-

digheder. Formålet er at fastholde et samarbejde mellem eleverne, der understøtter deres læ-

ring. Færdigheder øves løbende igennem skoleåret som en del af den konkrete læseundervis-

ning. 

Læs mere: Chamberlain et al. (2007): A Randomized Evaluation of the Success for  

All Middle School Reading Program 
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I det andet review af Slavin et al., (2009) er der visse overlap til føromtalte review. I Slavin et al. 

(2009) sammenlignes fire forskellige undervisningstilgange – ud over læsepensumsprogrammer, 

computerbaserede indsatser og instruktionsprocesprogrammer indgår en undervisningstilgang, 

der benævnes blandede modeller/programmer. Denne fjerde undervisningstilgang omfatter 

indsatser, der kombinerer forskellige undervisningsmetoder/-tilgange såsom samarbejdsoriente-

rede indsatser og computerbaserede indsatser. 

 

Det sidste studie af James-Burdumy et al. (2012), som ligeledes indgår i anden kategori, sam-

menligner fire forskellige supplerende undervisningsmaterialer, der benævnes henholdsvis Pro-

ject CRISS, Read About, Read for Real and Reading for Knowledge. Fællesnævneren for disse fire 

undervisningsmaterialer er, at de alle har fokus på anvendelse af læsestrategier. Dog adskiller et 

af materialerne sig ved primært at tage afsæt i digitale læremidler (Read About), mens et af de 

andre undervisningsmaterialer tager afsæt i samarbejdsorienteret læring (Reading for Know-

ledge). 

 

Den tredje kategori omfatter tre studier. Fællesnævneren for disse tre studier er, at der pri-

mært er fokus på anvendelsen af læsestrategier, som i studiet af Houtveen et al. (2007), og/eller 

at undervisningen bliver tilpasset den enkelte elev eller elevgruppe. I studiet af Corrin et al. 

(2012) er indsatsen opdelt, således at instruktion i anvendelse af læsestrategier har forskellige 

intensitetsgrader, alt efter hvilke elever der er i klassen. Den ene del af indsatsen retter sig såle-

des udelukkende mod elever med læsevanskeligheder, mens de to øvrige dele retter sig mod alle 

klassens elever. I studiet af Reis et al. (2011) indebærer indsatsen, at eleverne modtager for-

skellig individualiseret læseinstruktion, hvor læreren vejleder den enkelte elev med afsæt i ele-

vens faglige niveau.  

 

Fælles for studierne i de tre første kategorier er, at undervisning i anvendelse af læsestrate-

gier er en central del af indsatserne (se beskrivelse af læsestrategier i afsnit 3.2). Et gennemgå-

ende træk ved undervisningen i læsestrategier i flere af studierne er, at anvendelsen af strategi-

erne typisk indledes med at være lærestyrede, og at eleverne gradvist får mere ansvar i forhold 

til at anvende strategierne selvstændigt. 

 

I tillæg til anvendelse af nævnte læsestrategier anvendes der i flere af studierne dét, som be-

nævnes metakognitive strategier. Dette handler om, at få eleverne til at reflektere over deres 

tankeprocesser, når de anvender læsestrategierne. 

 

Den fjerde kategori under nærværende tema omfatter studier, der primært har fokus på udvik-

ling af elevernes ordforråd eller ordafkodning. Her grupperes i alt tre studier – henholdsvis Good-

son et al. (2011), Apthorp et al. (2011) og Gamse et al. (2008).  

 

I studiet af Goodson et al. (2011) undervises eleverne eksplicit i udvikling af deres ordforråd. 

Dette indebærer, at eleverne undervises i fagtermer ved at anvende ord-lære-strategier samt 

deltager i praktiske aktiviteter, der skal udvide deres forståelse af meningen med ordene. I stu-

diet af Apthorp et al. (2011) indebærer udviklingen af elevernes ordforråd blandt andet, at ele-

verne får forklaret ordenes betydning, i forbindelse med at læreren læser en tekst højt, at ele-

verne via klassediskussioner drøfter betydningen af ord og via ugentlige quizzer. 

 

Endelig er der i studiet af Gamse et al. (2008) i tillæg til udvikling af elevernes ordforråd fokus på 

fonologisk opmærksomhedsundervisning og undervisning i bogstav/lydforbindelser. Dette inde-

bærer, at eleverne lærer at sondre mellem og bestemme lydene i ord. Dertil indebærer det, at 

eleverne lærer at forstå forholdet mellem bogstaver i det skrevne sprog samt lydene i det talte 

sprog. 

 

3.5.3 Resultater og effekter 

Der tegner sig overordnet et sammensat billede i relation til, hvorvidt indsatserne har en effekt 

eller ej, når man ser på tværs af alle studierne inden for dette tema. Ser man bort fra de studier, 
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der sammenligner forskellige undervisningstilgange, viser det sig, at fem ud af de resterende 11 

studier kan dokumentere en positiv effekt. I de øvrige seks studier kan der modsat ikke påvises 

en positiv effekt. Ser man på indsatsernes effekt på baggrund af grupperingen af studierne i de 

fire kategorier, viser studierne et noget mere ensartet billede.  

 

Af nedenstående tabel fremgår det, hvilke studier kan dokumentere en positiv effekt eller ej. 

Resultaterne sammenholdes endvidere med de enkelte studiers evidensvægt. 

Tabel 3.10: Virkningsfulde mekanismer under temaet varierede tilgange til faglig læsning 

Indsatsernes 

fokus 

Studie Kontekst Positiv effekt Ingen effekt Evi-

densvæ

gt 

Kombination af 

undervisningstil-

gange/ -metoder 

Andreassen et 

al. (2011) 

Grundskole  

(5. klasse)  

Læseforståelse   Høj 

Chamberlain 

et al. (2007) 

Grundskole 

(6. klasse) 

Læseforståelse  Høj 

Corrin et al. 

(2008) 

High 

School 

Læseforståelse  Høj 

WWW (2012) Grundskole 

(6. klasse) 

- Læseforståelse Høj 

WWC (2010) Grundskole 

(4.-8. 

klasse 

- Læseforståelse Høj 

Sammenligning af 

Undervisningstil-

gange/ -metoder 

James-

Burdumy et 

al. (2012) 

Grundskole 

 (5. klas-

se)  

Læseforståelse  

(kun Read About) 

Læseforståelse (Rea-

ding for knowledge) 

Høj 

Slavin et al. 

(2008) 

Grundskole 

 (10-17 år) 

Læseforståelse 

(blandede modeller 

og instruktionspro-

cesprogrammer) 

Computerbaserede 

programmer har 

generelt små effekter 

Høj 

Slavin et al. 

(2009) 

Grundskole 

(2.-5. 

klasse) 

Læseforståelse 

(instruktionsproces 

programmerne) 

Læseforståelse 

(Læsepensum – og 

computerbaserede 

programmer)  

Høj 

Primært fokus på 

anvendelse af læ-

sestrategier og/ 

eller differentieret 

undervisning 

 
 

 

Corrin et al. 

(2012) 

Grundskole 

(9.-10. 

klasse) 

- Læseforståelse Høj 

Houtveen et 

al. (2007), 

Grundskole 

(6. klasse) 

Læseforståelse  Høj 

Reis et al. 

(2011) 

Grundskole 

(2.-5. 

klasse) 

 Læseforståelse* Høj 

Primært fokus på 

ordforråd og afkod-

ning 

Apthorp et al. 

(2011) 

Grundskole 

(3. -4. 

klasse) 

Læseforståelse  - Medium 

Gamse et al. 

(2008) 

Grundskole 

(1.-3. 

klasse) 

- Læseforståelse Høj 

Goodson et 

al. (2011) 

Grundskole 

(0.-1. 

klasse) 

- Læseforståelse Medium 

* Studiet viser, at indsatsen har en positiv effekt på én ud af de fem skoler. Herved peger forskningen over-

vejende i retning af, at indsatsen ingen effekt har. 
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I den første kategori, hvor flere undervisningstilgange/-metoder kombineres, kan tre ud af de 

fem studier dokumentere en positiv effekt, A ndreassen et al. (2011), Chamberlain et al. (2007) 

og Corrin et al. (2008). I studierne af WWC (2012) og WWC (2010), der er tilknyttet samme 

kategori som de tre øvrige, kan der ikke påvises en positiv effekt. Selv om studiet af WWC 

(2012) er et systematisk review, er det kun et enkelt studie, der imødekommer inklusionskriteri-

erne, hvorved det ikke kan siges at veje tungere end de øvrige tre studier i samme kategori. Det 

øvrige studie fra WWC inkluderer kun to studier, men er basereret på et forholdsvis stort data-

grundlag med knap 2.900 elever. Samlet set er der således en lille overvægt af studierne, hvor 

indsatsen indebærer en kombination af flere undervisningstilgange/- metoder, som kan doku-

mentere en positiv effekt på elevernes læseforståelse. Kombinationen består eksempelvis i, at 

samarbejdsorienteret læring kombineres med klasseledelsesstrategier og undervisning i læse-

strategier. 

 

To af de tre studier i den anden kategori, der sammenligner flere forskellige undervisningstil-

gange, er systematiske reviews (Slavin et al., 2008; Slavin et al., 2009) med relativt store popu-

lationsstørrelser på mere end 30.000 elever i hvert review. Det tredje studie er et randomiseret, 

kontrolleret forsøg af James-Burdumy et al. (2012), som ligeledes trækker på en stor populati-

onsstørrelse på i alt cirka 10.000 elever. 

 

I begge reviews af Slavin et al. konkluderes det overordnet, at de indsatser, som har størst ef-

fekt, er indsatser med fokus på kompetenceudvikling af lærere, og hvor samarbejdsorienteret 

læring er en del af kernen i indsatserne, samt studier, der kombinerer flere undervisningstilgan-

ge. I det ene review (Slavin et al., 2009) konkluderes det, at læsepensumsprogrammer og com-

puterbaserede programmer overordnet ikke kan påvise en effekt. I det andet review (Slavin et 

al., 2008) konkluderes det blot, at computerbaserede programmer generelt har en lille effekt. I 

studiet af James-Burdumy et al. (2012) kan der dokumenteres en positiv effekt af undervis-

ningsmaterialet Read About, hvor undervisningen primært sker på baggrund af et computerpro-

gram. Forfatterne til studiet pointerer dog, at graden af fidelitet (korrekt implementering af ind-

satsen) var højest blandt de lærere, der underviste i Read About. Dette spiller givetvis ind på, at 

dette program adskiller sig fra de øvrige ved netop at have en positiv effekt.  

 

Sammenfattende peger studierne således i forskellige retninger i relation til, hvilke undervis-

ningstilgange der har effekt. Dog peger hovedparten af studierne i retning af, at indsatser, der 

indeholder samarbejdsorienteret læring, kompetenceudvikling af lærere og/eller kombinationen 

af flere undervisningstilgange, har størst effekt. Dertil peger hovedparten af studierne på, at 

computerbaserede indsatser generelt har relativt små effekter. 

 

Af de tre studier, der grupperes under den tredje kategori vedrørende af indsatser, hvor der 

primært er fokus på anvendelse af læsestrategier og/ eller differentieret undervisning, viser to af 

dem, at indsatserne ingen effekt har – henholdsvis Corrin et al. (2012) og Reis et al. (2011). Det 

sidste studie af Houtveen et al. (2007) kan dokumentere en positiv effekt på elevernes læsefor-

ståelse. 

 

Dertil kan de øvrige tre studier i den fjerde kategori, der primært omhandler indsatser med 

fokus på ordforråd og afkodingstræning, overvejende ingen effekt vise. Mere specifikt gælder 

det, at det ene studie af Apthorp et al. (2011) kan dokumentere en positiv effekt, mens studierne 

af både Gamse et al. (2008) og Goodson et al. (2011) ikke kan dokumenter en effekt.  

 

Sammenfattende viser nærværende kortlægning en række hovedpointer på tværs af de 

inkluderede studier. Disse pointer kan sammenfattes på følgende vis: 

 

 Undervisning i læsestrategier er et gennemgående og centralt element i langt størstedelen af 

indsatserne. 

 Indsatser, der indebærer en kombination af flere undervisningstilgange/- metoder, kan over-

vejende dokumentere en positiv effekt på elevernes læseforståelse.  
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 Indsatser, hvor samarbejdsorienteret læring, kompetenceudvikling af lærere og/eller kombi-

nationen af flere undervisningstilgange, viser overordnet at have størst effekt sammenlignet 

med computerbaserede programmer og læsepensumsprogrammer. 

 Computerbaserede indsatser har relativt små effekter. 

 Hovedparten af indsatser, der udelukkende er baseret på undervisning i læsestrategier, og 

indsatser primært baseret på udvikling af ordforråd eller med fokus på afkodingstræning, 

overvejende ikke kan dokumentere en positiv effekt på elevers læseforståelse. 

 

3.6 Indsatser målrettet elever med særlige behov 

Dette tema adskiller sig fra kortlægningens øvrige temaer ved ikke at omhandle en bestemt type 

indsatser, men i stedet at fokusere på indsatser med en bestemt målgruppe. Ved at lade 

spørgsmålet om, hvad der virker for elever med særlige behov, strukturere analysen, bliver det 

tydeligt, hvilke indsatser der har potentiale til at styrke læseforståelsen for elever med særlige 

behov. Målgruppen "elever med særlige behov" omfatter dels elever, hvis læsevanskeligheder er 

relateret til deres etnicitet (her er altså fokus på læsevanskeligheder på andetsproget), og dels 

elever, hvis læsevanskeligheder bunder i andre forhold. Her kan der både være tale om diagno-

ser som ordblindhed og ADHD og elevernes socioøkonomiske hjemmebaggrund.     

 

Der er identificeret 20 studier, som undersøger effekten af forskellige indsatser målrettet elever 

med særlige behov. Heraf beskæftiger tre studier sig med indsatser målrettet tosprogede elever, 

mens 18 studier beskæftiger sig med indsatser målrettet øvrige elever med særlige behov. Fire 

af disse studier indgår også i andre af kortlægningens temaer. Tabellen nedenfor beskriver de 

pågældende studier i oversigtsform. 



 

 Læseforståelse og faglige læsekompetencer 

 

 

 

 

 

 

66 

Tabel 3.11: Tabel over studier tilhørende temaet indsatser målrettet elever med særlige behov 

Studie Land Indsats Målgruppe Indsatsens 

omfang 

Fagpersoner Outcome-mål Stikprøvestørrelse Design 

Berkeley et al. 

(2010) 

USA Undersøger fire 

indsatstyper 

Elever med 

læsevanskelig-

heder, herunder 

ordblinde  

(grundskole og 

gymnasium) 

N/A N/A Læseforståelse 1734 elever i 40 stu-

dier 

Systematisk 

review 

Berkely & Ricco-

mini (2011) 

USA QRAC-the-Code, en 

læsestrategi i fire 

trin 

Elever med og 

uden læsevan-

skeligheder 

(inkluderende 6. 

og 7. klasser) 

Tre lektioner 

leveret over en 

skoleuge 

Medlemmer af 

forskerholdet 

gennemfører 

indsatsen 

Læseforståelse 319 elever (fordeling 

på indsats- og kon-

trolgruppe fremgår 

ikke)  

Randomise-

ret, kontrol-

leret forsøg 

Bleses et al. 

(2013) 

Danmark Undersøger effekten 

af tre typer tospro-

gede undervisnings-

programmer, samt 

effekten af forskelli-

ge pædagogisk-

didaktiske metoder 

Tosprogede 

elever  

(grundskole) 

N/A N/A Afkodning og 

læsekompeten-

cer på andet-

sproget, her-

under læsefor-

ståelse 

Første kortlægning:  

n = 2395 elever i 19 

studier 

Anden kortlægning:  

n = 5581 elever i 37 

studier 

Systematisk 

review 

Cantrell et al. 

(2014) 

USA  Learning Strategies 

Curriculum (LSC), 

undervisningsmate-

rialer med fokus på 

læringsstrategier 

Elever med 

læsevanskelig-

heder  

(6. klasse) 

Mindst 250 min. 

undervisning om 

ugen over et 

skoleår 

Lærere gennem-

fører indsatsen 

Læseforståelse, 

læsemotivation 

og strategian-

vendelse 

851 elever fordelt på 

tre kohorter 

Indsats: n = 462 

Kontrol: n = 389 

Randomise-

ret, kontrol-

leret forsøg 

Cantrell et al. 

(2010) 

USA Learning Strategies 

Curriculum (LSC), 

undervisningsmate-

rialer med fokus på 

læringsstrategier 

Elever med 

læsevanskelig-

heder  

(6. klasse og 9. 

kl. i junior high 

school) 

50 – 60 min. 

daglig undervis-

ning over et 

skoleår 

Lærere gennem-

fører indsatsen 

Læseforståelse 

og strategian-

vendelse 

302 6. klasse elever 

Indsats: n = 171 

Kontrol: n = 131  

353 9. klasse elever 

Indsats: n = 194 

Kontrol: n = 159 

Randomise-

ret, kontrol-

leret forsøg 
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Studie Land Indsats Målgruppe Indsatsens 

omfang 

Fagpersoner Outcome-mål Stikprøvestørrelse Design 

Corrin et al. 

(2008) 

USA Enhanced Reading 

Opportunities 

(ERO), som består 

af to læseprogram-

mer: Reading Ap-

prenticeship Aca-

demic og Xtreme 

Reading 

Elever med 

læsevanskelig-

heder  

(9. kl. i junior 

high school) 

Indsatsen varer 

et skoleår og 

består af 45 

min. daglig 

undervisning 

eller 75-90 min. 

undervisning 

hver anden dag 

Lærere gennem-

fører indsatsen 

Læseforståelse  5595 elever  

(fordeling på indsats- 

og kontrolgruppe 

fremgår ikke) 

Randomise-

ret, kontrol-

leret forsøg 

Dahlin (2011)** Sverige Computerprogram-

met Working Memo-

ry 

Elever med 

generelle indlæ-

ringsvanskelig-

heder og ADHD  

(3. - 5. klasse) 

30 – 40 minut-

ter dagligt i fem 

uger 

N/A Læseforståelse 57 elever 

Indsats: n = 42 

Kontrol: n = 15 

Kvasi-

eksperi-

mentelt 

design 

Elleman et al. 

(2009) 

USA Undersøger effekten 

af undervisningsme-

toder med fokus på 

træning af ordforråd 

Elever med og 

uden læsevan-

skeligheder  

(børnehaveklas-

se til og med 

12. kl. i high 

school) 

N/A N/A Læseforståelse 3063 elever i 37 stu-

dier 

Systematisk 

review 

Fälth et al. 

(2013)** 

Sverige Undersøger om de 

to computerpro-

grammer Omega-IS 

og COMPHOT hver 

for sig og i kombi-

nation har effekt  

Elever med 

læsevanskelig-

heder 

(2. klasse) 

25 undervis-

ningsgange af 

15 – 25 minut-

ter over fem til 

ni uger 

Specialunder-

visningslærere 

Læseforståelse 130 elever 

Indsats 1: n = 25 

elever 

Indsats 2: n = 25 

Indsats 3: n = 25 

Kontrol 1: n = 25 

Kontrol 2: n = 30 

Kvasi-

eksperi-

mentelt 

design 

Gajria et al. 

(2007) 

USA Undersøger effekten 

af to indsatstyper: 

Forbedring og ud-

vikling af indholds-

læring samt instruk-

Elever med 

indlæringsvan-

skeligheder 

(klassetrin uop-

lyst) 

N/A N/A Læseforståelse 

af forklarende 

tekst 

1450 elever i 29 stu-

dier  

Systematisk 

review 
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Studie Land Indsats Målgruppe Indsatsens 

omfang 

Fagpersoner Outcome-mål Stikprøvestørrelse Design 

tion i kognitive 

strategier 

Gutman (2011) USA Read Naturally, 

læseindsats med 

fokus på flydende 

læsning 

Elever med og 

uden læsevan-

skeligheder  

(4. – 5. klasse) 

Fem gange 30 

min. om ugen i 

12 uger 

Undervisnings-

assistenter  

Læseforståelse 178 elever 

Indsats: n = 89 

Kontrol: n = 89 

Kvasi-

eksperi-

mentelt 

design 

Hinde et al. 

(2011) 

USA GeoLiteracy for 

English Language 

Learners, undervis-

ningsforløb som 

integrerer læseun-

dervisning med 

geografi 

Tosprogede 

elever 

(3., 4., 5., 7. og 

8. klasse) 

Indsatsen varer 

tre – fem mdr. 

og består af tre 

til fem under-

visningsforløb, 

som hver afvik-

les over to til tre 

lektioner 

Lærere gennem-

fører indsatsen 

Læseforståelse 1431 elever, heraf er 

462 tosprogede 

(fordeling i indsats- 

og kontrolgruppe 

fremgår ikke) 

Kvasi-

eksperi-

mentelt 

design 

Hitchcock et al. 

(2011)* 

USA Collaborative Stra-

tegic Learning 

(CSR), samarbejds-

orienteret læseind-

sats med fokus på 

læsestrategier 

Tosprogede og 

etsprogede 

elever 

(5. klasse) 

Indsatsen løber 

over et skoleår 

Lærere gennem-

fører indsatsen 

Læseforståelse 1355 elever 

Indsats: n = 681 

Kontrol: n = 674 

Randomise-

ret, kontrol-

leret forsøg 

Kim (2004) USA Undersøger effekten 

af fire grafiske mo-

deller 

Elever med 

indlæringsvan-

skeligheder 

(grundskole og 

gymnasium) 

Typisk mellem 

en og tre uger 

med mellem to 

til 12 lektioner 

Lærere eller 

forskere 

Læseforståelse 848 elever i 21 studier Systematisk 

review 

Klingner et al. 

(2004)* 

USA Collaborative Stra-

tegic Reading 

(CSR), samarbejds-

orienteret læseind-

sats med fokus på 

læsestrategier 

Elever med 

læsevanskelig-

heder  

(klassetrin uop-

lyst) 

Indsatsen varer 

et skoleår 

Lærere gennem-

fører indsatsen  

Læseforståelse 

af forklarende 

tekst 

211 elever 

Indsats: n = 113 

Kontrol: n = 98 

Kvasi-

eksperi-

mentelt 

design 

Kong (2009) USA Undersøger fem 

læsestrategiers 

samlede effekt 

Elever med 

indlæringsvan-

skeligheder 

50 min. daglig 

undervisning i 

12 uger 

Lærere gennem-

fører indsatsen 

Læseforståelse 144 elever 

Indsats: n = 72 

Kontrol: n = 72 

Randomise-

ret, kontrol-

leret forsøg 
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Studie Land Indsats Målgruppe Indsatsens 

omfang 

Fagpersoner Outcome-mål Stikprøvestørrelse Design 

(3. klasse) 

Miller & Connolly 

(2013) 

Irland Time to Read, en 

mentorordning med 

fokus på parvis 

læsning 

Elever med 

læsevanskelig-

heder 

(otte - niårige) 

30. min. om 

ugen (indsats-

periode uoplyst) 

Personer fra det 

lokale erhvervs-

liv gennemfører 

indsatsen 

Læseforståelse, 

selvtillid, kon-

trolsted, glæ-

den ved læring 

og forhåbnin-

ger til frem-

tiden 

734 elever 

Indsats: n = 360 

Kontrol: n = 374 

Randomise-

ret, kontrol-

leret forsøg 

Scammacca et al. 

(2007) 

USA Undersøger effekter 

af forskellige læse-

strategier 

Elever med 

læsevanskelig-

heder 

(4. klasse - 

gymnasiet) 

N/A N/A Læseforståelse 1306 elever i 31 stu-

dier 

Systematisk 

review 

Takala (2006) Finland Reciprok undervis-

ning i fire læse-

stratgier 

Ordblinde ele-

ver, elever med 

talevanskelighe-

der og elever 

uden læsevan-

skeligheder  

(4. – 6. klasse) 

10 – 15 lektio-

ner om ugen i 

fem uger 

Lærere gennem-

fører indsatsen 

Læseforståelse 204 elever 

Indsats: n = 101 

Kontrol: n = 103 

Kvasi-

eksperi-

mentelt 

design 

Wolff (2011) Sverige Reading And Fluen-

cy Training based 

on phoneme aware-

ness (RAFT) 

Elever med 

læsevanskelig-

heder 

(3. klasse) 

40 min. daglig 

undervisning i 

12 uger 

Lærere gennem-

fører indsatsen 

Læseforståelse 

og en række 

basale læse-

færdigheder 

112 elever 

Indsats: n = 57 

Kontrol: n = 55 

Randomise-

ret, kontrol-

leret forsøg 

*Indgår også i tema om samarbejdsorienteret læring. 

**Indgår også i tema om it-understøttede indsatser.
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3.6.1 Forskning på området 

Forskningen om læseindsatser målrettet elever med særlige behov er i overvejende grad udført i 

en amerikansk kontekst. Således er 15 af de 20 studier gennemført af forskere fra USA. Hertil 

kommer tre svenske studier, et fra Finland, et fra Irland og et fra Danmark. Det danske studie 

(Bleses et al., 2013) er et systematisk review, som overvejende bygger på amerikansk forskning.  

 

Hvad angår forskningsdesign, fordeler studierne sig ligeligt med henholdsvis seks systematiske 

reviews, otte randomiserede, kontrollerede forsøg og seks kvasi-eksperimentelle studier.   

 

Hovedparten af studierne omhandler indsatser målrettet elever i grundskolen. Målgrupperne i 

disse studier fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem, hvad der svarer til indskoling, mellemtrin og 

udskoling i den danske grundskole. Et enkelt systematisk review omfatter både børn i dagtilbud, 

elever i grundskolen og i gymnasiet, mens tre studier omfatter grundskole- og gymnasieelever.    

 

Temaet omfatter studier omhandlende korterevarende såvel som længerevarende indsatser. To 

af studierne undersøger effekten af indsatser, som løber i kortere tid end en måned, mens otte 

studier beskæftiger sig med indsatser, hvis implementeringsperiode er mellem en og tre måne-

der. Endelig varer indsatsen i fem studier mindst et skoleår. I seks studier er varigheden af ind-

satsperioden uoplyst.   

 

Datagrundlaget for de 20 studier spænder fra 57 elever til 5.595 elever.  

 

3.6.2 Indsatser, metoder og redskaber 

Indsatserne i de 20 studier, som falder under temaet om indsatser målrettet elever med særlige 

behov, fordeler sig overordnet i fem kategorier. Første kategori omfatter tre indsatser, som har 

til formål at styrke tosprogede elevers læseforståelse og faglige læsning (Bleses et al., 2013; 

Hinde et al., 2011; Hitchcock et al., 2011). De øvrige kategorier indeholder alle indsatser målret-

tet elever, hvis læsevanskeligheder bunder i andre forhold. Anden kategori udgøres af ni studi-

er, som undersøger effekten af indsatser, hvor lærere specifikt går ind og arbejder med elever-

nes basale læsekompetencer (Berkeley et al., 2011; Berkeley & Riccomini, 2011; Corrin et al., 

2008; Elleman et al., 2009; Gajria et al., 2007; Klingner et al., 2004; Kong 2009; Scammacca et 

al., 2007; Takala, 2006). Tredje kategori indeholder seks studier af indsatser, der på samme 

tid søger at udvikle basale læsefærdigheder og senere skriftsproglige færdigheder relateret til 

faglige læsekompetencer (Cantrell et al., 2010; Cantrell et al., 2014; Fälth et al., 2013; Miller & 

Connolly, 2013; Scammacca et al., 2007; Wolff, 2011). De tre studier i fjerde kategori under-

søger alle effekten af indsatser, som inddrager visuelle hjælpemidler i læseundervisningen (Ber-

keley et al., 2010; Gajria et al., 2007; Kim et al., 2004). Endelig beskæftiger et studie i femte 

kategori sig med en indsats, som aktivt forsøger at udvikle elevers arbejdshukommelse for på 

den måde at skabe et mere solidt fundament for læsning (Dahlin, 2011). Tre systematiske re-

views går igen i flere kategorier, da de inddrager studier af forskelligartede indsatser (Berkeley et 

al., 2010; Gajria et al., 2007; Scammacca et al., 2007).  

 

På baggrund af kortlægningen kan der identificeres to overordnede typer af indsatser i første 

kategori, som består af indsatser målrettet tosprogede elever. Dels indsatser, som er ka-

rakteriseret ved, at eleverne modtager undervisning på modersmålet, og dels indsatser, som 

bygger på undervisningsmetoder, der specifikt adresserer tosprogede elevers udvikling af læse-

kompetencer på andetsproget uden at inddrage modersmålet. Kun et af de tre studier undersø-

ger effekten af egentlige tosprogede undervisningsprogrammer. Det systematiske review af Ble-

ses et al. (2013) undersøger blandt andet tre forskellige tosprogede læseprogrammer. Parallelle 

tosprogede programmer er kendetegnede ved, at eleverne på forskellige tidspunkter af skole-

dagen modtager undervisning på henholdsvis modersmålet og andetsproget. Tosprogede over-

gangsprogrammer er kendetegnede ved gradvis overgang fra undervisning på modersmålet på 

de yngste klassetrin til undervisning på andetsproget på de ældre klassetrin. Endelig er tovejs  

tosprogede programmer kendetegnede ved, at tosprogede elever modtager undervisning på 



 

Læseforståelse og faglige læsekompetencer  

 

 

 

 
 

 

Forskningskortlægning 

71  

 

både modersmålet og andetsproget sammen med deres etsprogede klassekammerater. Dette 

program er selvsagt kun muligt i klasser med et enkelt minoritetssprog.  

 

Anden indsatstype målrettet tosprogede elever er ikke modersmålsbaseret, men inddrager i ste-

det undervisningsmetoder, som på anden vis adresserer tosprogede elevers særlige 

behov. To af studierne belyser samarbejdsorienteret læring, hvor eleverne inddeles i fagligt 

heterogene grupper, som samarbejder om at anvende læsestrategier (Bleses et al., 2013; Hitch-

cock et al., 2011). Samarbejdsorienteret læring kan indeholde et modersmålsbaseret element, 

idet elever i grupper med fælles modersmål har mulighed for at diskutere tekster på modersmå-

let (Hitchcock et al., 2011). Dog er lærerne, som udfører indsatsen, ikke involveret i dette og 

taler ikke nødvendigvis sproget. Eleverne modtager altså ikke undervisning på andetsproget. 

Studiet af Bleses et al. (2013) undersøger desuden systematisk, eksplicit undervisning, som 

er kendetegnet ved, at eleven guides gennem lære- og læseprocessen ved hjælp af klare udsagn 

om formål, øjeblikkelig feedback o. lign. Endelig beskæftiger to af studierne sig med indsatser, 

som indeholder metoder til at bestemme tosprogede elevers læseniveau (Bleses et al., 

2013; Hinde et al., 2011). Det er hensigten, at denne viden skal anvendes til at målrette under-

visningen til tosprogede elevers særlige læringsbehov for på den måde at styrke deres læsekom-

petencer på andetsproget. Reviewet af Bleses et al. (2013) opererer med en type af indsatser, 

der beskrives som såkaldte Responsiveness to Intervention (RtI)-indsatser, og som netop inde-

holder metoder til at bestemme tosprogede elevers læseniveau. RtI er en dynamisk interventi-

onsmodel, hvor elever på basis af løbende vurdering af fagligt niveau og progression modtager 

den form for undervisning, der bedst imødekommer deres aktuelle læringsbehov. RtI er en to- 

eller tretrinsmodel, hvor eleven enten kan deltage i klasseundervisning, målrettet gruppebaseret 

undervisning eller målrettet individuel undervisning efter behov. Formålet med RtI er at sætte 

tidligt ind over for elever, som er i risikozonen, og dermed forebygge egentlige læsevanskelighe-

der.  

 

Studiet af Hinde et al. (2011) omhandler et undervisningsprogram, GeoLiteracy for English Lan-

guage Learners, som integrerer undervisningsmetoder med fokus på tosprogede elevers læseud-

vikling i geografiundervisningen. Der er ikke tale om en RtI-indsats. Indsatsen beskrives i boksen 

nedenfor.  

Boks 3.12: GeoLiteracy for English Language Learners 

 

 

GeoLiteracy for English Language Learners (ELL) er en tilpasset udgave af undervisningsprogrammet Geo-

literacy, som integrerer læseundervisning i geografi. Forskellen mellem de to programmer er, at lærerne i 

GeoLiteracy for ELL anvender undervisningsmetoder, som er udviklet med henblik på at styrke tosprogede 

elevers læsekompetencer på andetsproget. Konkret er der tale om teknikker til stilladsering samt metoder 

til at bestemme tosprogede elevers læseniveau og dermed identificere særlige læringsbehov.  

 

Undervisningsprogrammet består af 85 undervisningsforløb beskrevet i detaljerede trin-for-trin vejlednin-

ger. Samtlige undervisningsforløb fokuserer på at lære eleverne at anvende læsestrategier med udgangs-

punkt i tekster om geografi. Der er fokus på at lære eleverne at identificere årsag og virkning i teksten, 

dens bestanddele og hovedpointer samt at sammenfatte og drage konklusioner på baggrund heraf. Under-

visningsprogrammets andet hovedfokus er udvikling af ordforråd, da et forholdsvis lille ordforråd ofte 

udgør en barriere for tosprogede elevers læseforståelse og faglige læsning. 

 

Læs mere: Hinde et al., 2011: Linking Geography to Reading and English Language  

Learners' Achievement in US Elementary and Middle School Classrooms  
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De identificerede indsatser i anden kategori – indsatser med fokus på senere skriftsprogli-

ge færdigheder relateret til faglige læsekompetencer - er bemærkelsesværdigt homogene, 

idet hovedparten indeholder undervisning i en række læsestrategier, oftest i kombination, og 

implementeres i inkluderende klasser, det vil sige klasser med elever med og uden læsevanske-

ligheder (Berkeley et al., 2010; Berkeley & Riccomini, 2011; Corrin et al., 2008; Gajria et al., 

2007; Klingner et al., 2004; Kong, 2009; Takala, 2006). Dertil består en enkelt indsats af træ-

ning af elevernes ordforråd (Elleman et al., 2009). Indsatserne med læsestrategier som omdrej-

ningspunkt sigter mod at styrke elevernes læseforståelse ved at lære dem konkrete teknikker, 

som de kan angribe teksten med. Det er antagelsen, at brugen af læsestrategier både fremmer 

elevens forståelse og styrker hans eller hendes aktive læseindstilling. En aktiv læseindstilling 

indebærer, at eleven er bevidst om egen anvendelse af læsestrategier, samt om hvilke elementer 

af teksten han eller hun forstår og – især – ikke forstår (bl.a. Takala, 2006).  

 

To fællestræk gør sig gældende for hovedparten af indsatserne med fokus på skriftsproglige fær-

digheder relateret til faglige læsekompetencer. For det første undervises eleverne i strategier til 

brug henholdsvis før, under og efter læsning, og for det andet bevæger undervisningsformen sig 

gradvist fra lærerstyret, klassebaseret og eksplicit undervisning til smågruppebaseret eller indivi-

duelt arbejde. Hensigten med denne tilrettelæggelse af undervisningen er at understøtte elever-

nes gradvise internalisering af læsestrategierne, så de til slut er i stand til at anvende dem selv-

stændigt.  

 

Strategier til brug før læsning omfatter blandt andet forudsigelse af tekstens indhold på bag-

grund af overskrifter, ledetråde i teksten (fx fremhævede ord), grafik og egen forhåndsviden. 

Elevernes forhåndsviden om tekstens emne kan aktiveres gennem en fælles brainstorm. En an-

den strategi, som kan forberede læsningen, er afklaring af læseformål. Dette indebærer at gøre 

det klart for eleverne, hvad de skal bruge teksten til. Det kan fx være at identificere argumenter 

for og imod demokrati som styreform og efterfølgende diskutere dette i plenum. I forlængelse af 

afklaring af læseformål kan det ifølge flere af studierne være en hjælp for eleverne at formulere 

spørgsmål, som kan lede læsningen.  

 

Fællestrækket for strategier til brug under læsning er, at de understøtter elevens aktive læse-

indstilling. Konkret kan det foregå ved, at eleven markerer ukendte ord og begreber samt identi-

ficerer vanskelige passager. En anden læsestrategi til brug under læsningen er inferens, hvor 

eleven ud fra information i teksten alene og/eller forhåndsviden drager følgeslutninger og dermed 

opnår en sammenhængende forståelse af teksten. Derudover opfordres eleverne i flere studier til 

at læse teksten med deres selvformulerede spørgsmål præsent.  

 

Endelig omfatter strategier til brug efter læsning blandt andet besvarelse af spørgsmål genere-

ret før læsningen, analyse med udgangspunkt i tekstens struktur (fx årsag-virkning, for-og-imod) 

samt identifikation og sammenfatning af tekstens hovedpointer. Det er hensigten, at eleven på 

baggrund heraf skal kunne drage konklusioner og dermed danne sig en sammenhængende for-

ståelse af teksten.   
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Boks 3.13: QRAC-the-Code 

 

 

En indsats med fokus på skriftsproglige færdigheder relateret til faglige læsekompetencer skiller 

sig til en vis grad ud fra de øvrige. Studiet af Corrin et al. (2008) undersøger to læseindsatser, 

nemlig Reading Apprenticeship Academic Literacy (RAAL) og Xtreme Reading, som er målrettet 9. 

klasses elever, der er to til fem klassetrin bagud i læseniveau. Begge indsatser skiller sig ud ved 

at fokusere på mange komponenter samtidigt. Selve læseundervisningen koncentrerer sig om 

læsestrategier, men derudover sigter de to indsatser også mod at skabe et godt undervisnings-

miljø og at motivere eleverne gennem individuel målsætning. Den primære forskel mellem RAAL 

og Xtreme Reading er graden af fleksibilitet – begge indsatser er beskrevet i detaljerede trin-for-

trin vejledninger, men lærerne, der implementerer RAAL, opfordres til at tilpasse indholdet i de 

enkelte lektioner til elevernes behov samt supplere det fastlagte undervisningsmateriale med 

tekster, som de tror, eleverne vil finde spændende.  

 

Endelig undersøger det systematiske review af Elleman et al. (2009) effekten af indsatser med 

smalt fokus på ordforrådstræning.  

 

Tredje kategori omfatter indsatser, der kombinerer undervisning i basale læsefærdig-

heder og skriftsproglige læsefærdigheder relateret til faglige læsekompetencer55. De 

pågældende indsatser hviler på en antagelse om, at mange elevers vanskeligheder med læsefor-

ståelse og faglig læsning til dels bunder i mangelfulde basale læsefærdigheder. Heraf følger, at 

denne elevgruppes vanskeligheder med læseforståelse ikke kan udbedres uden et delvist fokus 

på basale læsefærdigheder. De pågældende indsatser adresserer de basale læsefærdigheder: 

afkodning (Cantrell et al., 2010; Cantrell et al., 2014), fonem opmærksomhed (Wolff, 2011), 

fonologisk opmærksomhed56 (Fälth et al., 2013) flydende læsning og læsehastighed (Gutman, 

2011). Indsatserne kombinerer typisk træning i en enkelt basal læsefærdighed med undervisning 

                                                
55 Basale læsefærdigheder omfatter afkodning af tekst, fonetisk opmærksomhed, fonetisk bevidsthed, print awareness, flydende læs-

ning, læsehastighed, bogstavkendskab, mundtlig læsning og stavning, se kapitel 2.  
56 Fonem opmærksomhed er en forståelse af, at det talte ord består af en række basale sproglyde. Når man underviser i fonem op-

mærksomhed er fokus på sproglyde i ord og ikke i bogstaver – fx lyden af s i ordet slange. Fonologisk opmærksomhed er opmærk-

somhed på det enkelte ords lydsammensætninger. Fonologisk opmærksomhed kan trænes ved at klappe stavelser, opdele ord i betyd-

ningsenheder og tale med eleven om sammensætningen – fx ordet skole-taske (Kilde: ordblindeforeningen.dk).  

QRAC-the-Code er en metode, som elever med og uden læsevanskeligheder kan anvende til at 

fremme samt monitorere egen læseforståelse og dermed understøtte en aktiv læseindstilling. Læse-

strategien består af fire delelementer:  

 

 Før læsning formulerer eleven spørgsmål til teksten baseret på overskrifter (Question) 

 Eleven læser teksten med egne spørgsmål i baghovedet (Read) 

 Efter læsningen forsøger eleven at svare på spørgsmålene om teksten (Answer) 

 Til slut tjekker eleven, om hans eller hendes svar er korrekte (Check). Hvis eleven ikke er i 

stand til at svare på sine egne spørgsmål, kan han eller hun anvende fix up-strategier, herunder 

aktivering af forhåndsviden og læsning af grafik, og dernæst læse teksten igen. 

 

Indsatsen består af tre lektioner, som afvikles i løbet af en enkelt skoleuge. I første lektion demon-

strerer underviseren (et medlem af forskerholdet) for eleven, hvordan QRAC-the-Code anvendes, 

samt introducerer fix up-strategier. I anden lektion hjælper underviseren eleverne med at anvende 

strategien og giver dem individuel feedback. I sidste lektion øver eleverne sig i at anvende strategi-

en på egen hånd og modtager ligeledes individuel feedback.   

 

Læs mere: Berkeley & Riccomini, 2011: QRAC-the-Code: A Comprehension Monitoring Strategy for 

Middle School Social Studies Textbooks 
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i flere læsestrategier, som beskrevet i forbindelse med indsatser med fokus på skriftsproglige 

færdigheder relateret til faglige læsekompetencer. Studierne af Cantrell et al. (2010) og Cantrell 

et al. (2014) undersøger begge effekter af Learning Strategies Curriculums (LSC), som fokuserer 

på seks læseforståelsesstrategier, hvoraf morfologisk analyse udgør den ene. Morfologisk analyse 

indebærer, at eleven afkoder et flerstavelsesord ved at dele ordet op i præfiks, suffiks og stam-

me. De øvrige fem strategier adresserer læseforståelse og faglig læsning på en mere direkte 

måde. Boksen nedenfor beskriver en læseindsats med fokus på både basale læsefærdigheder og 

skriftsproglige færdigheder relateret til faglige læsekompetencer, som er implementeret i en 

svensk kontekst.  

Boks 3.14: Reading And Fluency Training based on phoneme awareness 

 

 

Indsatsen i studiet af Miller & Connolly (2013) kombinerer også undervisning i basale læsefær-

digheder og skriftsproglige færdigheder relateret til faglige læsekompetencer, men skiller sig en 

smule ud fra de øvrige i kraft af, at indsatsen implementeres af tutorer fra det lokale erhvervsliv 

frem for af uddannede lærere.  

 

Indsatser i fjerde kategori inddrager visuelle hjælpemidler med henblik på at styrke læse-

forståelsen blandt elever med læsevanskeligheder belyses i tre systematiske reviews. Mestendels 

er der tale om grafiske modeller, men også ordforrådstræning ved hjælp af filmklip og hyper-

medier berøres. Hypermedier formidler indhold gennem blandt andet grafik, lyd, levende billeder 

og tekst. Hypermedier samler indhold fra forskellige kilder og understøttes typisk af internettet.  

 

Grafiske modeller (grafiske figurer) er visualiseringer af mentale modeller. Med andre ord er der 

tale om visuelle og rumlige hjælpemidler, som anvendes til at organisere en teksts indhold og 

dermed opnå en sammenhængende forståelse af teksten. Anvendelsen af grafiske modeller i 

undervisningen af elever med læsevanskeligheder tager udgangspunkt i en antagelse om, at 

denne elevgruppe kan have særlig gavn af at visualisere viden formidlet i tekst. Hensigten med 

grafiske modeller er at facilitere elevens udvælgelse og organisering af svært tilgængeligt mate-

riale. Konkret er der oftest tale om tomme skabeloner (fx matrice, spindelsvæv), som eleven 

selvstændigt eller i samarbejde med andre skal udfylde med indhold fra teksten. En grafisk mo-

del kan eksempelvis bruges til at afbilde tekstens struktur (fx årsag og virkninger, argumenter 

for og imod) eller sætte dens hovedpointer i forhold til hinanden. Boksen nedenfor indeholder 

eksempler på grafiske modeller.  

Reading And Fluency Training based on phoneme awareness (RAFT) er en intensiv læseindsats leveret 

som en-til-en undervisning af 3. klasses elever med læsevanskeligheder. RAFT fokuserer til dels på fo-

nem opmærksomhed, som er en forudsætning for at lære at læse et alfabetisk sprog. Omtrent 60 pct. af 

undervisningstiden (40 minutter om dagen i 12 uger) er afsat til øvelse af lydlig opmærksomhed og lydlig 

afkodning. I den resterende tid øver eleven sig sammen med læreren i flydende læsning og anvendelse af 

læseforståelsesstrategier. Flydende læsning trænes ved at læse den samme korte tekst seks gange på en 

skoleuge. Læseforståelse trænes gennem højtlæsning, da eleverne ikke er i stand til at læse alderssva-

rende tekster. Med udgangspunkt i den tekst, som læreren læser højt, lærer eleven at anvende læsefor-

ståelsesstrategier. Disse tager udgangspunkt i fire spørgsmålstyper: 

 

 Spørgsmål, der kan besvares ud fra en enkelt sætning i teksten 

 Spørgsmål, der kræver, at eleven sammensætter information fra flere dele af teksten 

 Spørgsmål, der kræver, at eleven aktiverer sin forhåndsviden  

 Hv-spørgsmål, der har til formål at skabe et overblik over tekstens personer, steder og hændel-

ser. 

Læs mere: Wolff, 2011: Effects of a Randomised Reading Intervention Study:  

An application of Structural Equation Modelling   
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Boks 3.15: Grafiske modeller 

 

 

Afslutningsvis undersøger et enkelt studie en indsats, som aktivt søger at udvikle elevernes 

arbejdshukommelse (Dahlin, 2011). Indsatsen består af 30 - 40 minutters daglig anvendelse 

af computerprogrammet RoboMemo i fem uger. Konkret gennemfører eleverne en række visuel-

le/spatiale og verbale hukommelsesopgaver, som fx kræver, at eleven husker en række tal, bog-

staver og rækkefølgen, hvormed små lamper blinker på forsiden af en robot. Programmet er 

adaptivt, idet det løbende tilpasser sig elevens niveau. RoboMemo er specielt udviklet til at for-

bedre arbejdshukommelsen hos børn med ADHD, som blandt andet har svært ved at fastholde 

opmærksomheden ved opgaver og leg og ved at huske ting57. Indsatsen er målrettet elever diag-

nosticeret med ADHD såvel som elever med generelle indlæringsvanskeligheder.   

 

3.6.3 Resultater og effekter 

19 af 20 studier under temaet om indsatser målrettet elever med særlige behov undersøger ef-

fekter på læseforståelse. Et systematisk review belyser samlede effekter på læsekompetencer i 

bred forstand, herunder læseforståelse (Bleses et al., 2013). På tværs af de fem kategorier, som 

studierne er inddelt i, kan 16 studier dokumentere en positiv effekt (to viser kun effekt for nogle 

klassetrin og ikke for andre). Fire studier kan ikke dokumentere en effekt.  

 

Som nævnt indledningsvis i kapitel 3 er det vigtigt at være opmærksom på, hvorvidt et studie 

anvender forskergenererede eller standardiserede måleredskaber til at adressere indsatsens ef-

fekt. Hvor forskergenererede måleredskaber giver viden om indsatsens nære effekt, giver stan-

dardiserede måleredskaber viden om indsatsens transfereffekt på læseforståelse58. Ni studier kan 

dokumentere en effekt ved hjælp af standardiserede måleredskaber, mens seks studier kun kan 

dokumentere en effekt ved hjælp af forskergenererede måleredskaber. Tre af disse studier an-

vender begge former for måleredskaber og kan altså kun påvise en effekt ved hjælp af forsker-

genererede tests af læseforståelse. Et enkelt systematisk review oplyser ikke, hvilke måleredska-

ber de inkluderede studier gør brug af (Gajria et al., 2007). Tabellen nedenfor giver et overblik 

over studiernes resultater fordelt på indsatstype.  

                                                
57 Kilde: ADHD-foreningen (adhd.dk/barn). 
58 Nær effekt defineres som effekt på tekster der minder om de tekster, der indgår som undervisningsmateriale i indsatsen. Ligheds-

punkter mellem tekster anvendt i indsatsen og tekster anvendt i læsetests kan være struktur, fagområde o. lign. Transfereffekt define-

res som elevens evne til at anvende de kompetencer, han eller hun har tilegnet sig i kraft af indsatsen til at forstå tekster, der hvad 

angår struktur og fagområde adskiller sig fra de tekster, der er anvendt i indsatsen.    

Kim et al. (2004) undersøger effekter af fire forskellige grafiske modeller:  

 

 Kognitive kort er arketypen af grafiske modeller og har til formål at gøre vanskeligt indhold lettere 

tilgængeligt via visuel repræsentation af viden og begreber.  

 Kognitive kort med husketeknik har til formål at forbedre elevens hukommelse. Begrebet 'huske-

teknik' omfatter alle metoder til at fastholde information, fx at knytte nye informationer til for-

håndsviden.   

 Semantiske modeller indebærer kortlægning og analyse af et ord eller begrebs betydningsområde. 

Fx kan en semantisk model visualisere de forbindelser til andre ord, som ordet 'vulkan' vækker i 

eleven. Semantiske kort kan hjælpe eleverne til at aktivere deres forhåndsviden. 

 Framed outlines er grafiske præsentationer af lektionens indhold, som skal hjælpe elever såvel som 

læreren til at identificere hovedpointer og vigtige fakta.  

 

Læs mere: Kim et al. (2004): Graphic organizers and their effects on the reading comprehension of 

students with learning disabilities: A synthesis of research   
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Tabel 3.12: Virkningsfulde mekanismer under temaet indsatser målrettet elever med særlige behov 

Indsatsernes 

fokus 

Studie Kontekst Positiv effekt Ingen effekt Evidens-

vægt 

Indsatser mål-

rettet tosproge-

de elever 

 Bleses et al. 

(2013) 

Grundskole  Afkodning og læse-

kompetencer på 

andetsproget 

- Høj 

Hinde et al. 

(2011) 

Grundskole 

(3., 4., 5., 7. 

og 8. kl.) 

Læseforståelse (ele-

ver i 5. og 8. kl.) 

Læseforståelse 

(elever i 3., 4. og 

7. kl.) 

Medium 

Hitchcock et 

al. (2011) 

Grundskole  

(5. kl.) 

- Læseforståelse Høj 

Skriftsproglige 

færdigheder 

relateret til 

faglige læse-

kompetencer 

Berkeley et al. 

(2010) 

Grundskole og 

gymnasium 

Læseforståelse (målt 

vha. forskergenere-

rede måleredskaber) 

Læseforståelse 

(målt vha. stan-

dardiserede må-

leredskaber) 

Høj 

Berkeley & 

Riccomini 

(2011) 

Grundskole 

(6. og 7. kl.) 

Læseforståelse (stør-

re effekt for elever 

med læsevanskelig-

heder end for nor-

mallæsere) 

- Høj 

Corrin et al. 

(2008) 

Gymnasium  Læseforståelse - Høj 

Elleman et al. 

(2009) 

Dagtilbud, 

grundskole og 

gymnasium 

Læseforståelse (målt 

vha. forskergenere-

rede måleredskaber) 

Læseforståelse 

(målt vha. stan-

dardiserede må-

leredskaber) 

Høj 

Gajria et al. 

(2007) 

N/A Læseforståelse - Høj 

Klingner et al. 

(2004) 

N/A Læseforståelse - Høj 

Kong (2009) Grundskole 

(3. kl.) 

Læseforståelse  - Medium 

Scammacca et 

al. (2007) 

Grundskole og 

gymnasium 

(4. kl. – high 

school) 

Læseforståelse (pri-

mært målt vha. for-

skergenererede må-

leredskaber) 

-  Medium 

Takala (2006) Grundskole 

(4. – 6. kl.) 

Læseforståelse  - Medium 

Basale læse-

færdigheder og 

skriftsproglige 

færdigheder 

relateret til 

faglige læse-

kompetencer  

Cantrell et al. 

(2014) 

Grundskole 

(6. kl.) 

- Læseforståelse Høj 

Cantrell et al. 

(2010) 

Grundskole og 

gymnasium 

Læseforståelse (6. 

kl.) 

Læseforståelse 

(9. kl.) 

Høj 

Fälth et al. 

(2013) 

Grundskole 

(2. kl.) 

Læseforståelse - Medium 

Gutman 

(2011) 

Grundskole 

(4. og 5. kl.) 

- Læseforståelse  Høj 

Miller & Con-

noly (2013) 

Grundskole 

(otte-niårige) 

- Læseforståelse Høj 

Scammacca et 

al. (2007) 

Grundskole og 

gymnasium 

(4. kl. – high 

school) 

Læseforståelse (pri-

mært målt vha. for-

skergenererede må-

leredskaber) 

-  Medium 

Wolff (2011) Grundskole 

(3. kl.) 

Læseforståelse  - Medium 
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Indsatsernes 

fokus 

Studie Kontekst Positiv effekt Ingen effekt Evidens-

vægt 

Visuelle hjæl-

pemidler 

Berkeley et al. 

(2010) 

Grundskole og 

gymnasium 

Læseforståelse (målt 

vha. forskergenere-

rede måleredskaber) 

Læseforståelse 

(målt vha. for-

skergenererede 

måleredskaber) 

Høj 

Gajria et al. 

(2007) 

N/A Læseforståelse - Høj 

Kim et al. 

(2004) 

Grundskole og 

gymnasium 

Læseforståelse (målt 

vha. forskergenere-

rede måleredskaber) 

Læseforståelse 

(målt vha. for-

skergenererede 

måleredskaber) 

Høj 

Arbejdshu-

kommelse 

Dahlin (2011) Grundskole 

(3. - 5. kl.) 

Læseforståelse - Medium 

 

Som det fremgår af tabellen er ti af de studier, som viser en positiv effekt, kendetegnet ved høj 

forskningsmæssig kvalitet, mens seks er kendetegnet ved medium forskningsmæssig kvalitet. 

Fire af de studier, som viser en effekt og er blevet tildelt evidensvægten medium, er nordiske. I 

de konkrete tilfælde beror evidensvægten primært på relativt få elever i studiernes indsats- og 

kontrolgrupper. 

 

Kortlægningen viser blandede effekter af indsatser målrettet tosprogede elever. Det syste-

matiske review af Bleses et al. (2013) konkluderer, at undervisningsmetoder målrettet tosproge-

de elevers særlige behov generelt har en større effekt på tosprogede elevers læsekompetencer 

(herunder læseforståelse) end forskellige former for modersmålsbaseret undervisning. Dog er der 

en vis variation i effekt mellem forskellige undervisningsmetoder og – tilgange. Således tyder det 

på, at Responsiveness to Intervention-indsatser har større positiv effekt end indsatser, der byg-

ger på samarbejdsorienteret læring eller systematisk, eksplicit undervisning (reviewet påviser 

svage til moderate positive effekter af disse undervisningstilgange). Kun det ene af de to øvrige 

studier dokumenterer en positiv effekt af en ikke-modersmålsbaseret indsats målrettet tosproge-

de elevers læseforståelse, og dette kun for 5. og 8. klassetrin, men ikke for 3., 4. og 7. klassetrin 

(Hinde et al., 2011). Eftersom det systematiske review af Bleses et al. (2013) er baseret på i alt 

56 studier, vejer resultaterne herfra tungere.  

 

Samtlige ni studier, som belyser indsatser med fokus på skriftsproglige færdigheder rela-

teret til faglige læsekompetencer, viser en positiv effekt på læseforståelse. Som nævnt be-

skæftiger syv af de otte studier sig med indsatser, som for det første omfatter en kombination af 

læsestrategier til brug før, under og efter læsning, og for det andet gør brug af en undervisnings-

form, der går fra lærerstyret, klassebaseret eksplicit undervisning til elevstyret, gruppebaseret 

eller selvstændig anvendelse af læsestrategierne. Derudover viser studiet af Elleman et al. 

(2009), at indsatser med fokus på ordforrådstræning har en positiv effekt på læseforståelse. Det 

bør nævnes, at to studier kun viser en positiv effekt, når resultater målt med forskergenererede 

redskaber tages i betragtning (Berkeley et al., 2010; Elleman et al., 2009). Derudover anvender 

studiet af Berkeley & Riccomini (2011) alene et forskergenereret måleredskab til at adressere 

læseforståelse.  Disse studier viser altså nære effekter, mens de øvrige viser transfereffekter.   

 

 

Studierne, som belyser indsatser, der kombinerer undervisning i basale læsefærdigheder 

og skriftsproglige færdigheder relateret til faglige læsekompetencer, viser samlet set 

blandede effekter. I den forbindelse er det væsentligt, at alle studier på når ét (Scammacca et 

al., 2007) anvender standardiserede måleredskaber. To svenske studier og et systematisk review 

indikerer positive effekter på læseforståelse. Dertil kommer studiet af Cantrell et al. (2010), som 

viser effekt på 6. klasses elevers læseforståelse, men ikke på 9. klasses elevers læseforståelse. 

Cantrell et al. (2014) undersøger samme læseprogram (Learning Strategies Curriculum), men 

kan ikke påvise en effekt for 6. klasses elever.  
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De to svenske indsatser har tre fællestræk. For det første er de implementeret i en svensk kon-

tekst, for det andet er de målrettet elever i indskolingen, og for det tredje kombinerer de lydba-

serede øvelser med aktiviteter, der mere direkte træner læseforståelsen. Studiet af Fälth et al. 

(2013) indikerer (ud over en effekt på læseforståelse), at indsatsen mindsker forskellen mellem 

elever med læsevanskeligheder og normallæsere (kontrolgruppe 1). Dette understøttes af, at 

indsatsen tilsyneladende reducerer behovet for specialundervisning. Et år efter indsatsens afslut-

ning modtager kun 28 pct. af eleverne i indsatsgruppen stadig specialundervisning mod 84 pct. 

af eleverne i kontrolgruppe 259 (se afsnit 3.3 for nærmere beskrivelse af indsatsen). Ifølge for-

skerne bag undersøgelsen kan det være en medvirkende årsag til indsatsens effekt, at eleverne 

motiveres af variationen i undervisningen – undervisningen i basale læsefærdigheder og skrift-

sproglige færdigheder relateret til faglige læsekompetencer inddrager to forskellige digitale læ-

remidler, som eleverne kan veksle imellem.   

 

Overordnet viser kortlægningen positive effekter af at inddrage visuelle hjælpemidler i læse-

undervisning målrettet elever med læsevanskeligheder. Dog kan to af de tre systematiske re-

views kun dokumentere en effekt, når forskergenererede måleredskaber anvendes, og ikke når 

standardiserede måleredskaber anvendes til at måle effekt.  

  

Endelig indikerer studiet af Dahlin (2011), at træning af arbejdshukommelse ved hjælp af et 

digitalt læremiddel har positiv effekt på læseforståelse for elever med generelle indlæringsvan-

skeligheder såvel som for elever med ADHD. Der skelnes ikke mellem effekter for de to grupper.  

 

Sammenfattende viser nærværende kortlægning en række hovedpointer på tværs af de 

inkluderede studier. Disse pointer kan sammenfattes på følgende vis: 

 

 Indsatser, der inddrager undervisningsmetoder målrettet tosprogede elevers særlige be-

hov, har større effekt på læseforståelse end modersmålsbaseret undervisning (jf. Bleses 

et al., 2013).   

 Indsatser, som sigter mod at udvikle elevernes skriftsproglige færdigheder relateret til 

faglige læsekompetencer gennem undervisning i strategier til brug før, under og efter 

læsning, har i vid udstrækning en positiv effekt på læseforståelse for elever med læse-

vanskeligheder. 

 Indsatser, der kombinerer undervisning i basale læsefærdigheder og skriftsproglige fær-

digheder relateret til faglige læsekompetencer, har i mindre grad dokumenterede effek-

ter. Dog indikerer to svenske studier en positiv effekt af at kombinere lydbaserede øvel-

ser og mere direkte træning af faglige læsekompetencer for elever i indskolingen. 

 Indsatser, hvor elever med læsevanskeligheder lærer at bruge visuelle hjælpemidler (for-

trinsvis grafiske modeller) til at organisere tekstens indhold og dermed opnå en sam-

menhængende forståelse, har i vid udstrækning en positiv effekt på læseforståelse 

 Træning af arbejdshukommelsen kan øge læseforståelse. Dette resultat er baseret på et 

enkelt studie.  

 

 

 

  

                                                
59 Studiet af Fälth et al. (2013) opererer med tre indsatsgrupper og to kontrolgrupper. Den indsatsgruppe, som omtales her, modtager 

undervisning i både basale læsefærdigheder og sproglige færdigheder relateret til faglige læsekompetencer. De to øvrige indsatsgrup-

per modtager enten undervisning i basale læsefærdigheder eller skriftsproglige færdigheder relateret til faglige læsekompetencer. De 

to kontrolgrupper består henholdsvis af elever med læsevanskeligheder og normallæsere.   
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4. OPSAMLING OG PERSPEKTIVERING 

Dette afsluttende kapitel indeholder en tværgående opsamling på den gennemførte forsknings-

kortlægning og -syntese om faglige læsekompetencer og læseforståelse. Kapitlet opsummerer 

kortfattet udvalgte resultater og hovedpointer fra de inkluderede studier. I forlængelse heraf 

beskrives som supplement indholdet af tre studier, der ikke har indgået i nogen af syntesens 

seks temaer. 

 

Efterfølgende undersøges det, hvorvidt det er muligt at identificere nogle tværgående tenden-

ser, når man sammenholder indsatsernes effekt med en række af de implementeringsforhold, 

som indsatserne er gennemført under. 

  

4.1 Virkningsfulde indsatser inden for faglige læsekompetencer og læseforståelse 

Som nævnt i denne kortlægnings indledende kapitel har internationale undersøgelser vist, at der 

fortsat er et behov for at forbedre danske elevers faglige læsekompetencer – på trods af frem-

gang på 4. klassetrin. Faglige læsekompetencer, der gør eleverne i stand til aktivt og målrettet at 

søge, forstå, anvende og reflektere over teksters indhold i faglige sammenhænge.  

 

Formålet med nærværende kortlægning har været at indsamle og systematisere forskningsinfor-

meret viden om, hvilke specifikke metoder og indsatser der har positiv effekt på elevernes læse-

kompetencer. Det er ambitionen, at denne viden skal kunne omsættes til praksis og understøtte 

elevernes faglige læsning i alle grundskolens fag.  

 

Kortlægningen har identificeret seks temaer, som alle indeholder studier, der viser positiv effekt 

på faglige læsekompetencer og læseforståelse. Fem af disse temaer repræsenterer hver især 

forskellige typer af indsatser, mens et enkelt tema omfatter forskelligartede indsatser målrettet 

elever med særlige behov. Nedenfor sammenfattes de væsentligste hovedpointer relateret til 

hvert af de seks temaer. 

 

Kortlægningens første tema – indholdslæsning i fagene - omfatter læseindsatser, som integre-

res i specifikke fag indenfor den humanistiske eller naturvidenskabelige fagblok. Formålet med 

disse indsatser er at understøtte elevens tilegnelse af faglig viden gennem læsning af fagtekster. 

Samlet set kan det på bagrund af kortlægningen konstateres, at der er flere veje til at understøt-

te elevernes faglige læsning i konkrete fag. Både afgrænsede læsestrategier med fokus på enkel-

te elementer og mere detaljerede og omfattende strategier viser sig effektfulde. Det gælder ek-

sempelvis læsning af fagbøger i hjemmet med efterfølgende fremlæggelse for familiemedlem, 

udfyldning af svarskema og afslutningsvis drøftelse med lærer (Fang, 2010). Essentielt er det 

tillige, at læsestrategien i en eller anden grad afspejler det specifikke fags indhold, tænkning og 

begreber.  

 

Indsatser beskrevet under temaet om samarbejdsorienteret læring sigter mod at styrke ele-

vernes faglige læsekompetencer med afsæt i forskellige former for samarbejdsorienterede læ-

ringsformer. Studierne har vist, at det i vid udstrækning har en positiv effekt på elevers læsefor-

ståelse, når man kombinerer samarbejdsorienteret læring med anvendelsen af læsestrategier. 

Programmet Peer Assisted Learning Strategies (PALS) kan fremhæves som en indsats, der do-

kumenterer en klar positiv effekt. Indsatsen består i, at en læsefagligt stærk og svag elev sam-

arbejder om at læse og forstå en tekst ved brug af konkrete læsestrategier. Endelig viser et en-

kelt studie, at elev-til-elev læring mellem elever på forskellige klassetrin er mere virkningsfuldt 

end elev-til-elev læring, hvor jævnaldrende elever samarbejder. 

 

Kortlægningen viser, at it-understøttede indsatser, som anvender adaptive og datagenereren-

de digitale læremidler, i vid udstrækning har en positiv effekt på læseforståelse. De virkningsful-

de digitale læremidler er kendetegnede ved både at tilpasse øvelsernes sværhedsgrad elevens 

niveau og generere data om elevens niveau og læringsbehov, som lærerne efterfølgende kan 
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anvende som udgangspunkt for undervisningsdifferentiering. Endvidere er de pågældende indsat-

ser kendetegnede ved ikke at lade det digitale læremiddel stå alene, men at integrere anvendel-

sen af dette i klasseundervisningen. Derudover har indsatser, der giver øjeblikkelig feedback en 

positiv effekt, når elevernes anvendelse af det digitale læremiddel vel og mærke understøttes af 

en lærer.  

 

Fjerde tema omhandler indsatser med fokus på motiverende læseindsatser. Flere studier un-

der dette tema dokumenterer, at det er muligt at sammensætte læseindsatser, der understøtter 

elevernes læsemotivation. Men resultaterne viser samtidig, at det er mere udfordrende at sam-

mensætte læseindsatser, der både understøtter læsemotivation og har effekt på elevernes læse-

forståelse. Kortlægningen antyder, at en kombination af flere motiverende elementer frem for 

implementeringen af et enkelt motiverende element kan have positiv betydning for læsemotivati-

on såvel som læsekompetencer. Dette er et fremadrettet opmærksomhedspunkt og muligt forsk-

ningsfelt.   

 

Temaet om varierede tilgange til faglig læsning viser, at indsatser, der indebærer en kombi-

nation af flere undervisningstilgange/-metoder, overvejende kan dokumentere en positiv effekt 

på elevernes læseforståelse. Studierne viser endvidere, at læsepensumsprogrammer og compu-

terbaserede programmer har beskeden effekt sammenlignet med indsatser, hvor der er samar-

bejdsorienteret læring, kompetenceudvikling af lærere og/eller kombinationen af flere undervis-

ningstilgange. Endelig kan det konstateres, at hovedparten af indsatser, som fortrinsvis består af 

undervisning i enten læsestrategier eller ordforråd i overvejende grad ikke kan dokumentere en 

positiv effekt på elevers læseforståelse.  

 

Syntesens sjette og sidste tema omhandler indsatser målrettet elever med særlige behov. I 

denne forbindelse omfatter kategorien både tosprogede elever og elever, hvis læsevanskelighe-

der bunder i andre forhold. Flere studier af indsatser målrettet elever med læsevanskelighe-

der viser,  at indsatser, som sigter mod at udvikle skriftsproglige faglige læsekompetencer gen-

nem undervisning i strategier til brug før, under og efter læsning, i vid udstrækning har en positiv 

effekt på læseforståelse. Også indsatser, hvor elever med læsevanskeligheder lærer at bruge 

grafiske modeller til at organisere tekstens indhold og dermed opnå en sammenhængende for-

ståelse af teksten, lader til at have positiv effekt.  Derimod kan der ikke dokumenteres entydigt 

positive effekter af indsatser, der kombinerer undervisning i basale læsefærdigheder og sproglige 

færdigheder relateret til faglige læsekompetencer.  

 

Endelig fremgår det på baggrund af studier af indsatser målrettet tosprogede elever, at under-

visningsmetoder målrettet tosprogede elevers særlige behov har større effekt på læseforståelse 

end modersmålsbaseret undervisning.  

 

Afslutningsvis skal nævnes tre studier, som ikke indgår i syntesens seks temaer. Der er 

tale om studier af indsatser med fokus på henholdsvis inferenstræning (Buch, 2010; Buch & 

Elbro, 2013), fysisk aktivitet (Mead et al., 2013) og skriveøvelser (Hebert et al., 2013). De to 

førstnævnte studier kan dokumentere en positiv effekt på læseforståelse, mens sidstnævnte ikke 

kan dokumentere en effekt. 

 

Studierne af Buch (2010) og Buch & Elbro (2013) bygger på samme empiriske studie af et un-

dervisningsforløb med fokus på at træne elever i 6. klasse i brug af inferens. Inferens er elevens 

evne til at opnå en sammenhængende forståelse af læste tekster ved hjælp af følgeslutninger. 

Undervisningsforløbet består af otte 30-minutters sessioner, som eleverne deltager i gennem en 

periode på fem til otte uger. Studiet viser for det første, at indsatsen har en positiv effekt på 

læseforståelse af skønlitteratur såvel som faglitteratur. For det andet viser studiet, at denne ef-

fekt gør sig gældende både umiddelbart efter indsatsens afslutning og fem uger efter. Derimod 

kan der ikke dokumenteres forskellige effekter for elever med forskelligt fagligt niveau, drenge 

og piger eller tosprogede og etsprogede elever. 
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Studiet af Mead et al. (2013) viser, at 10 minutters konditræning af moderat intensitet har effekt 

på læseforståelse såfremt træningen udføres umiddelbart før læsning af en alderssvarende tekst. 

Forskerne bag undersøgelsen påpeger, at kortvarig fysisk træning formentlig øger koncentration 

og opmærksomhed på teksten.    

 

Det systematiske review af Hebert et al. (2013) undersøger de relative effekter af forskellige 

typer af skriveøvelser. Konkret sammenlignes resumeskrivning og spørgsmålsbesvarelser, resu-

meskrivning og noteskrivning, spørgsmålsbesvarelser og noteskrivning, og endelig spørgsmåls-

besvarelser og udvidede skriveøvelser. Såkaldte udvidede skriveøvelser indebærer, at eleverne 

anvender begreber fra læste tekstpassager i egne argumenterende tekster, fortolkende tekster 

eller essays. Som nævnt kan reviewet ikke påvise nogen relative effekter mellem skriveøvelser-

ne. Det understreges, at reviewet ikke undersøger hovedeffekter af de pågældende skriveøvelser 

sammenlignet med læseundervisning, der ikke gør brug af skriveøvelser.  

 

4.2 Implementeringsforhold 

Kortlægningen bygger, som det tidligere er fremgået, på 66 inkluderede studier. Nedenfor under-

søges det, hvorvidt det er muligt at identificere nogle tendenser på tværs af alle 66 studier, når 

indsatsernes effekt sammenholdes med rammerne for implementering. Med andre ord: Er der 

forhold, som det er særligt væsentligt at tage højde for ved gennemførelsen af indsatser, der skal 

understøtte elevernes læsekompetencer.  

 

Det skal understreges, at oplysninger om fx indsatsernes omfang, graden af implementering (fi-

delitet), samt graden af uddannelse af underviserne i høj grad varierer fra studie til studie. Dette 

vanskeliggør en sammenligning på tværs. Dertil kommer, at der er studier, der ikke indeholder 

de fornødne informationer (fx om en indsats er implementeret som foreskrevet), hvorfor det ikke 

vil være alle studier, der er medtaget i nedenstående diskussion. 

 

Det skal endvidere bemærkes, at der er tale om perspektiver og overvejelser, der ikke må for-

veksles med analyser baseret på statistiske sammenhænge. Optællingen på tværs af studier kan 

højest indikere, hvorvidt en række faktorer kan have indflydelse på indsatsernes effekt eller ej.   

 

4.2.1 Indsatsernes tidsmæssige omfang 

49 af de 66 inkluderede studier i kortlægningen viser positiv effekt, men indsatsernes tidsmæs-

sige omfang varierer væsentligt fra 10 minutter til op til to skoleår.  

 

Indsatserne kan deles op i tre underkategorier: 12 korte indsatser (mindre end 8 uger), 19 mel-

lemlange indsatser (8-24 uger) og 12 længerevarende indsatser (mere end 24 uger). De tre ka-

tegorier viser, at det er muligt med en forholdsvis kortvarig indsats at styrke elevernes læsefor-

ståelse. Det er dog vigtigt i denne sammenhæng at understrege, at der kan være en række læse-

faglige, pædagogiske, planlægningsmæssige mv. begrundelser for indsatser af længere varighed.  

 

Ved sammenligning med den noget mindre gruppe af studier uden effekt (17 studier60), er billedet 

det samme. Også her er der tale om indsatser med varierende varighed. 2 korte, 5 mellemlange 

og 7 længerevarende indsatser. Der er altså ikke noget ud fra sammenligningen, der umiddelbart 

indikerer, at indsatsens tidsmæssige omfang er afgørende for effekt eller ikke effekt på elevernes 

læseforståelse.  

 

Ovenstående optælling leder til den simple konstatering, at tidsomfang ikke nødvendigvis korre-

lerer med effekt inden for læsekompetencer. Dog skal det gentages, at studierne i nærværende 

kortlægning er forskellige på en lang række parametre (kontekst, deltagere, indsatser og de-

sign), hvorfor det ikke er muligt at sammenligne de opnåede effekter. 

                                                
60 Studier uden effekt er her defineret som studier, hvor der ikke kan påvises effekt af nogen art, hverken som helhed eller i forhold til 

delelementer.  
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4.2.2 Graden af implementering 

I en del af studierne er det eksplicit angivet eller beskrevet, i hvilken grad underviserne har 

fulgt de instruktioner/gennemført de aktiviteter, der er beskrevet i den indsats, som for-

skerne ønsker at undersøge effekten af. Dette kan også benævnes fidelitet, dvs. graden af loyali-

tet i forhold til de krav, der stilles til indsatsens implementering. 

 

En gennemgang af studierne viser, at der er en klar overvægt af studier med positiv effekt, hvor 

forskerne vurderer, at de involverede undervisere kun i mindre grad afviger fra den 'foreskrevne' 

implementering. Kun i fire studier er dette ikke tilfældet, da der her vurderes at være en lav grad 

af implementering efter indsatsens forskrifter. Fordelingen er noget anderledes for studier uden 

effekt. Her vurderer forskerne i ca. halvdelen studierne, at der er en lav grad af implementering.  

 

Igen skal det understreges, at disse resultater skal tolkes med forsigtighed, men sammenlignin-

gen mellem studier med og uden effekt understøtter antagelsen om, at det ikke nødvendigvis er 

indsatsen i sig selv, der har ringe eller ingen effekt. Der kan i lige så høj grad være tale om, at 

indsatsen ikke er gennemført som tiltænkt af underviseren i klasseværelset. Deraf følger, at ef-

fekten ser ud til at styrkes, når underviserne følger indsatsens foreskrevne aktiviteter/tilgange.  

 

4.2.3 Kompetenceudvikling af undervisere 

Afslutningsvis skal fremhæves omfanget af den introduktion/instruktion, undervisning 

m.v. som underviserne, der skal implementere de specifikke læseindsatser hos eleverne, får in-

den igangsættelse af undervisningsforløbene61.  

 

Også her viser der sig forholdsvis stor variation blandt de studier, der har påvist effekt. Variatio-

nen er fra 30 minutter til 40 timer. I langt de fleste indsatser er der dog typisk tale om, hvad der 

i timer svarer til en til to dages instruktion. Dog varierer det, hvorvidt den finder sted indled-

ningsvist eller er fordelt over hele indsatsperioden. For (de få) studier uden effekt, der har angi-

vet omfanget af introduktion/instruktion, ligger det gennemsnitlige tidsforbrug også på to dage 

med en enkelt undtagelse. 

 

Der er derfor ikke i denne sammenhæng noget, der umiddelbart indikerer, at tidsforbruget til 

instruktion er afgørende for effekten af en læseindsats. Det vil dog være relevant at undersøge 

karakteren af disse instruktioner, for eventuelt at kunne identificere nogle kvalitative forskelle. 

Dette er ikke er muligt inden for nærværende kortlægnings rammer.  

 

4.3 Afrunding 

Nærværende forskningskortlægning og -syntese om læseforståelse og faglige læsekompetencer, 

har med udgangspunkt i nordisk og international forskning bidraget til at belyse, hvilke specifikke 

metoder og indsatser der kan styrke elevernes faglige læsekompetencer.  

 

Samlet set bekræfter kortlægningen eksisterende viden på området62, og den understreger, at 

der er en række mulige og effektfulde veje til at understøtte elevernes læseforståelse og styrke 

deres faglige læsning. For langt de fleste indsatser gælder det dog, er der er tale om fokuserede 

og systematiske indsatser. Dette understreger, at det er nødvendigt med en dedikeret og vedva-

rende indsats, der bygger på viden om og indsigt i virkningsfulde metoder og strategier, hvis 

elevernes læseresultater skal forbedres.  

 

En stor del af denne kortlægnings indsatser vil skulle oversættes og gentænkes til en dansk sko-

lekontekst, men generelt er der for mange af studiernes vedkommende tale om en række strate-

gier og principper, der allerede i dag afspejler sig i undervisningen på en lang række danske fol-

                                                
61 I få studier er det forskerne selv, der står for undervisningen/indsatsen. 
62 Se bl.a. ’Læsning og læseundervisning’ af Carsten Elbro (2011) og ’Faglig læsning – fra læseproces til læreproces’ af Elisabeth 

Arnbak (2003). 
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keskole, som fx den række af strategier der kan kategoriseres under førlæsning, herunder ind-

dragelse af elevernes forhåndsviden og overblik over tekstens overskrifter og opsætning, under-

læsning, som for eksempel at eleverne læser højt for hinanden og hjælper hinanden med at rette 

forkert udtale af ord og endelig efterlæsning, hvor eleverne fx besvarer spørgsmål om teksten og 

eventuelt kort redegør for tekstens hovedpointer skriftligt. Kortlægningen understreger styrken 

og effekten af disse og mange andre strategier.  

 

I de tilfælde, hvor man er godt i gang, vil kortlægningen kunne skærpe blikket for detaljen og 

give inspiration til at gå nye veje. For andre vil den kunne give inspiration til at komme i gang. I 

alle tilfælde vil implementering af kortlægningens viden i praksis blive styrket af en fælles reflek-

sion i klasse- og eller fagteamet gerne understøttet af skolens læsevejleder. Som en afslutning 

henvises til den praksispublikation, der udgives som opfølgning på nærværende forskningskort-

lægning. 
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