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Fem typer indsatser, der virker
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Forord
En del af det, der kendetegner den danske folke-
skole som et stærkt skolesystem, er, at folkeskolen 
formår at skabe faglig udvikling for alle elever
– ikke mindst de elever, som oplever faglige ud-
fordringer. Ikke desto mindre er der behov for at 
blive endnu bedre til at skabe faglige løft for denne 
elevgruppe, så flere elever bliver godt rustet til at 
fortsætte gennemuddannelsessystemet, når de 
forlader folkeskolen.

Denne publikation er en opsamling af forsknings-
baseret viden om indsatser,der har dokumenteret 
effekt i forhold til at løfte elever med faglige

udfordringer i dansk. Vidensopsamlingen er udarbej-
det som led i Program for løft af de fagligt svageste 
elever.

Vidensopsamlingen henvender sig primært til ledere, 
ressourcepersoner og pædagogisk personale i 
folkeskolen, der ønsker at arbejde med og udvikle-
kvaliteten af skolens indsatser over for målgruppen 
af elever med faglige udfordringer.

Udarbejdet af Rambøll, Metropol og VIA University College.

Program for løft af de fagligt svageste elever tager ud-
gangspunkt i fem overordnede indsatstyper, som har vist 
sig at være særligt effektive i forhold til at skabe faglige 
løft for denne målgruppe1.

De fem indsatstyper er:

• Turboforløb og intensive læringsforløb

• Forældreinddragelse 

• Peer learning

• Mentor- og tutorprogrammer

• Monitorering og feedback

Vidensopsamlingen bygger på viden fra 116 forskningsba-
serede studier samt viden om dansk og læring i et bredere 
perspektiv.

I kapitel 1 findes en kort beskrivelse af hver indsatstype. Vi-
densopsamlingen bygger på 116forskningsbaserede studier, 
som er analyseret for, hvad der på tværs af indsatsområder 
virker i forhold til at skabe fagligt løft. 

Den forskningsbaserede viden fra studierne kobles til en 
generel kontekst af viden, begreber og tilgange inden for 
dansk og undervisning i et bredere perspektiv, som har 
været med til at forme kulturen i den danske folkeskole 
gennem de sidste årtier2.

1

1 SFI, 2015: Skolerettede indsatser for elever med svag socioøkonomisk baggrund – en systematisk forskningskortlægning og syntese.
2 Beskrivelse af vidensopsamlingens metode foreligger som separat bilag

God læselyst.
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Figur 2. Sammenhængen mellem de tre materialer i det samlede inspirationsmateriale

Figur 3. Indhold i vidensopsamlingen
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Program for løft af de fagligt svageste elever tager 
afsæt i, at der allerede gennemføres undervisning af 
høj kvalitet i den danske folkeskole. 

God undervisning for alle elever er også i udgangs-
punktet god undervisning for elever med faglige 
udfordringer – men der er ofte behov for at gøre en 

ekstra indsats. I denne publikation er der fokus på 
netop den ekstra indsats. Af samme grund er der 
mange kendetegn ved god undervisning generelt, 
som vidensopsamlingen ikke har fokus på, men som 
lærere og pædagoger naturligvis fortsat bør lade 
være udgangspunktet for undervisningen.

1 Introduktion

Figur 1. Vidensopsamlingens fokus – elever med faglige udfordringer

Vidensopsamlingen kan anvendes som grundlag og 
inspiration, når I ønsker at:

a) Afdække og skabe overblik over elevernes styrker 
og udfordringer
b) Undersøge, hvilke undervisningsformer der er 
særligt virkningsfulde, når det kommer til elever med 
faglige udfordringer.

Vidensopsamlingen kan indgå som afsæt og inspira-
tion i fase 1 og 2 af det gode udviklingsforløb, der er 
en del af inspirationsmaterialet i Program for løft af 
de fagligt svageste elever. Det gode udviklingsforløb 
bygger i sig selv på indsigter fra vidensopsamlingen 
og hjælper således til – med afsæt i viden om hvad 
der virker – at skabe rammerne for a) en grundig 
afdækning af den enkelte elevs forudsætninger og 

behov, b) individuel tilrettelæggelse af læringsakti-
viteter samt 3) løbende systematisk evaluering og 
feedback til den enkelte elev og mellem personalet 
på skolen.

Desuden skal vidensopsamlingen ses i sammen-
hæng med redskaber til inspiration, som indeholder 
eksempler på konkrete tiltag og metoder, der virker 
i forhold til at løfte elever med faglige udfordringer i 
dansk og/eller matematik. Disse udgives med udgan-
gen af december 2017.

Samlet set spiller de tre produkter i inspirations-
materialet således sammen og tager fælles afsæt 
i 1) de fem overordnede indsatstyper og 2) viden 
om, hvad der virker for målgruppen inden for disse 
indsatstyper.

God undervisning i 
udskolingen i dansk

God undervisning i 
udskolingen i dansk 
for målgruppen af 
de fagligt svageste 
elever i udskolingen

Vidensopsamlingens 
fokus!

God undervisning 
i skolen

Det gode 
udviklingsforløb

1 2 3 4

Redskaber til 
inspiration

Vidensopsamling

Programmet til løft af de elever med faglige udfordringer - det samlede inspirationsmateriale

Turboforløb/
intensive 

læringsforløb

1

Forædreinddragelse

2

Peer learning

3

Mentor- og 
tutorforløb

4

Løbende evaluering 
og feedback

5

Vidensopsamlingen er opbygget efter samme 
tilgang, som kan anvendes i undervisningsplanlæg-
ningen: identifikation af eleverne i målgruppen, deres 

udfordringer og behov (kapitel 2), valg af indhold i 
undervisningen (kapitel 3) og valg af undervisnings-
form (kapitel 4).

1.1 Vidensopsamlingens opbygning

Kapitel 1
Introduktion

Kapitel 2
Målgruppen af 

elever med faglige 
vanskeligheder

Målgruppens udfordringer 
i danskfaget

Kapitel 3
Indhold i virkningsfulde 
indsatser i danskfaget

Kapitel 4
Undervisningsformer i 

virkningsfulde indsatser 
i danskfaget



2 Målgruppens udfordringer 

4 Fælles Mål for faget dansk, www.emu.dk.
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Som beskrevet i forordet tager det samlede program 
for løft af de fagligt svageste elever – og dermed 
også denne vidensopsamling – afsæt i viden om 
fem indsatstyper, som har vist sig at være særligt 
effektive i forhold til at løfte elever med faglige 
udfordringer. Forskningen viser, at indsatstyperne, 
når de afprøves som kontrollerede pædagogiske 

eksperimenter, kan løfte fagligt udfordrede elever, og 
der er således grund til at antage, at indsatstyperne 
også er virksomme i en dansk kontekst. De fem ind-
satstyper udstikker således de rammer, der opsam-
les viden indenfor. Indsatstyperne er kort beskrevet i 
boksene nedenfor.

2De fem overordnede indsatstyper, jf. SFI 2015 

Hvad forstås ved peer learning?

Peer learning kan forstås som et samlebegreb for undervisningsaktiviteter, der 
involverer en struktureret læringsrelation mellem to elever eller en mindre gruppe 
af elever. Begrebet trækker på peer instruction og korresponde-
rer med begrebet om kollaborativ læring –hvor deltagerne arbejder sammen for at 
nå et fælles mål. Peer learning kan også involvere kooperativ læring, hvor eleven 
lærer gennem et samarbejde med andre, hvor arbejdsopgaverne deles ud, løses 
individuelt og evt. samles i fælles dialog til sidst (Bleses et al. 2013, Cole 2013, SFI 
2015, Wedel 2017.

3

Hvad forstås ved 
forældreinddragelse?

Forældre kan inddrages i deres børns 
skolegang – elevernes faglige, personlige 
og sociale udvikling – på mange måder og 
i forskellige grader. Forældreinddragelse 
dækker altså både indsatser, der begrænser 
sig til at handle om kommunikation mellem 
skole og hjem, og mere omfattende ind-
satser, som overdrager både ansvar for og 
indflydelse på elevernes udbytte og trivsel 
til forældre. I nærværende sammenhæng 
forstås forældreinddragelse som situationer, 
hvor forældrene i varierende grad deltager 
i skolerelaterede aktiviteter med fokus på 
at skabe et fagligt løft, herunder gennem 
styrkelse af elevernes personlige og sociale 
kompetencer og generelle trivsel.

2

Hvad forstås ved 
mentor- og tutorforløb?

Både undervisere og andre aktører, herunder 
andre elever, kan varetage rollen som enten 
tutor eller mentor for en elev med faglige 
udfordringer, og således opstår mange for-
skellige muligheder for tutor- og mentorkon-
stellationer. Fælles for dem er dog, at eleven 
med faglige udfordringer i udgangspunktet 
indgår i en relation med en anden person, 
der har enten større faglig viden eller mere/
andre erfaringer end vedkommende, og som 
eleven derfor ofte kan bruge som rollemodel 
eller genstand for motiverende spejling. 

Der findes desuden flere eksempler på 
tutor- eller mentorindsatser, som involverer 
mere end en elev med faglige udfordringer 
i kombination med en tutor eller en mentor. 
Mentorforløb adskiller sig fra tutorforløb 
ved, at de ikke kun fokuserer på elevens 
faglige færdigheder, men også kan indeholde 
et eksplicit fokus på elevens personlige og 
sociale udvikling (SFI 2015).

4

Løbende evaluering handler om – med afsæt i en grundig afdækning af den enkelte 
elevs forudsætninger og behov, at følge op på elevens faglige, personlige og so-
ciale udvikling. Opfølgningen kan med fordel tage afsæt i individuelle mål for elev-
en, som kan hjælpe til at tydeliggøre for både eleven selv og for skolens personale 
på tværs af fagene, hvordan eleven udvikler sig.

Via feedback deles viden fra den løbende evaluering med eleven, elevens forældre 
og blandt skolens personale. Feedback handler med andre ord om at dele viden og 
bringe den i spil med henblik på at understøtte en positiv udvikling hos eleven.

Man kan skelne mellem to spor i forhold til løbende evaluering og feedback: Et spor, 
som angår skolen og skolens generelle praksis og organisering, og et spor, der 
knytter sig mere direkte til den indsats, eleven er en del af.  Løbende evaluering 
og feedback kan siges at have en anden karakter end de øvrige overordnede 
indsatstyper, idet det i mere eller mindre eksplicit grad indgår i størstedelen af ind-
satserne på tværs af områder. Eksempler herpå er arbejdet med mål og feedback 
i intensive læringsforløb, opfølgning på udbytte på tværs af skolen og hjemmet 
samt dialog, sparring og feedback i såvel peermedierede indsatser som mentor- og 
tutorforløb.

5

Hvad forstås ved løbende evaluering 
og feedback?

Elever med faglige udfordringer i dansk er en hete-
rogen målgruppe og kan have forskellige typer af 
faglige, personlige og sociale vanskeligheder. Den 
enkelte elevs specifikke faglige udfordringer bør altid 
være udgangspunktet for den indsats, eleven mod-
tager. Den individuelle tilrettelæggelse af indsatsen 
kræver, at den enkelte skole har fokus på og tilveje-

bringer ressourcer til, at det pædagogiske personale 
kan foretage en effektiv afdækning af den enkelte 
elevs forudsætninger og behov. Det handler ikke kun 
om en indledende eller diagnostisk afdækning, men 
også om løbende afdækning i form af opfølgning på 
elevens faglige, personlige og sociale udvikling.

Faglige udfordringer i danskfaget i udskolingen vil 
ofte kunne identificeres i relation til de fire kompe-
tenceområder i faget4:

1.  Læsning: Eleven kan styre og regulere sin læse 
proces og diskutere teksters betydning i kontekst

2.  Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig forståeligt, 
klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede, i en 
form der passer til genre og situation

3.  Fortolkning: Eleven kan forholde sig til kultur,  
identitet og sprog 

4.  Kommunikation: Eleven kan deltage reflekteret 
i kommunikation i komplekse formelle og sociale 

situationer.

Elevernes opnåelse af kompetencer inden for de 
fire kompetenceområder bliver prøvet i folkeskolens 
prøver: læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og 
mundtlig prøve. Mange elever med faglige vanskelig-
heder i danskfaget oplever særligt udfordringer i for-
hold til skriftsproget. Derfor har man både i interna-
tional og national forskning primært beskæftiget sig 
med at finde redskaber til at løfte fagligt udfordrede 
elever i læsning, specifikt i læseforståelse, og i skriv-
ning, både retskrivning og skriftlig formulering.

At sætte fokus på skriftsproget er desuden relevant 
på tværs af de fire kompetenceområder:

•  Fortolkning drejer sig oftest om læsning af tekster 
og forudsætter gode læsefærdigheder, og i udsko-
lingen vil man ofte formidle sin fortolkning i form af 
en skreven tekst, der forudsætter gode skrivefær-
digheder. 

•  I kommunikation indgår også mange skrevne 
tekster, som skal læses, og eleverne i udskolingen 
forventes at kunne formulere sig varieret og nuan-
ceret både skriftligt og mundtligt. Kommunikation 
kræver gode sproglige kompetencer, som kan styr-
kes bl.a. via læsning af udfordrende tekster med et 
mere kompliceret ordforråd, end eleverne møder i 

hverdagskommunikation.

2.1. Elever med faglige udfordringer i dansk 
– hvad har de svært ved?

Hvad forstås ved turboforløb eller et  
intensivt læringsforløb?3

Studierne i vidensopsamlingen, som omhandler intensive læringsforløb, refererer til 
indsatser af meget forskellig karakter. Indsatserne er ikke mindst forskellige, hvad 
angår omfang og intensitet. Af samme årsag er det vanskeligt at give en præcis 
og tværgående definition af intensive læringsforløb. I nærværende sammenhæng 
fremhæves imidlertid tre tværgående kendetegn: Undervisningsforløbene skal 1) 
bryde med den ordinære undervisning, 2) være afgrænsede i tid og 3) fokusere på 
en særlig udfordring hos eleven/eleverne (Dyssegaard er al. 2015)

1

3 I nærværende sammenhæng betragtes turboforløb og intensive læringsforløb som overlap   
  pende begreber, og der referere i det følgende til intensive læringsforløb
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Læsning på tværs af folkeskolens 
prøver i dansk

At kunne læse og skrive er en forudsætning for at klare sig 
godt i alle folkeskolens prøver i dansk. 

Det kræver fx et veludviklet og varieret sprog, som ofte 
opnås gennem læsningen, at blive fortrolig med ordklasser, 
ortografi, ords betydning, tegnsætning m.m., der alt sam-
men er elementer i prøven i retskrivning. 

I prøven i skriftlig fremstilling skal eleven vælge mellem 
flere opgaver, hvor flertallet af opgaverne kræver, at eleven 
læser en tekst. Derudover er der altid et krav om, at eleven 
formulerer sig skriftligt i en udvalgt genre og i et korrekt og 
varieret sprog – erfaringer og kompetencer eleven opnår 
bl.a. gennem tidligere læsning.

Også den mundtlige prøve forudsætter gode læse- og skri-
vefærdigheder. Ofte vil indholdet i prøven være en tekst, der 
skal læses med henblik på at vise forståelse og analytisk 
kunnen. Den mundtlige prøve forudsætter desuden gode 
skrivefærdigheder, når der arbejdes med den prøveform, 
hvor eleverne vurderes på baggrund af en synopsis og 
efterfølgende mundtligt oplæg.

Folkeskolens prøver i danskfaget

8 9

Figur 4. Læsereb af Elbro 2014

3
2.2 Forskellige typer udfordringer i dansk og mulige 
årsager til udfordringerne

Figur 5. Ofte sammenhæng mellem forskellige typer udfordringer

Rebet er et læsereb, men et tilsvarende skrivereb 
kunne bestå af de samme sproglige komponenter: at 
kunne kode en tekst (at kunne retskrive) og at kunne 
anvende sproglige færdigheder til at skabe mening 
(at kunne formulere sig med modtager for øje og i en 
teksttype til formålet).

Afkodning og sprogforståelse består hver især af for-
skellige komponenter, som er beskrevet lidt forskelligt 
af forskerne bag læserebet. I denne vidensopsamling 
er der med udgangspunkt i læserebet udvalgt dan-
skfaglige fokusområder, der har vist sig virkningsfulde. 
De beskrives i kapitel 3.
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Hvis en elev oplever udfordringer i forhold til læsning 
og skrivning, vil det således have en negativ ind-
flydelse på hans eller hendes præstationer inden for 
hele danskfaget. Et fagligt løft i dansk vil derfor også 
for langt de fleste elever kræve et løft i læsning og 
skrivning. Det samme gælder de fleste af folkeskolens 
øvrige fag, idet læsning og skrivning er centrale grun-
dlæggende færdigheder.

For at kunne lære at læse og skrive godt er der 
en række forudsætninger, der må tilgodeses, og 
således også en række områder, hvor eleven kan 
opleve faglige udfordringer. Disse forudsætninger kan 
illustreres ved hjælp af læserebet (se figur 4), som 
tydeliggør, at læsning handler om at kunne genskabe 
mening på baggrund af identifikation af tekstens ord 
(at kunne afkode) og sproglig forståelse af tekstens 
begrebsverden (at kunne forstå sproget) (Scarbor-
ough 2001, Elbro 2014, Oakhill et al. 2015). 

I forskningen beskrives skriftsproglige vanskeligheder 
ofte i tre kategorier, der relaterer sig til og kombinerer 
de to dele af læserebet (Elbro 2007):

1. Afkodningsvanskeligheder, der kan skyldes speci-
fikke diagnoser såsom dysleksi, hukommelsesprob-
lematikker og andre kognitive funktioner (Berkeley & 
Riccomini 2013, Boardman et al. 2016, Galuschka et al. 
2014), men som også kan skyldes manglende automa-
tisering af afkodningsfærdighederne.

2. Sprogforståelsesvanskeligheder, hvilket fx kan gøre 
sig gældende hos to- eller flersprogede elever samt 
hos elever fra hjem med en lav socioøkonomisk status 
(Bleses et al. 2013, Cole 2014, Vaughn et al. 2017). 
Sprogforståelsesvanskeligheder på andetsproget kan 
forekomme, da eleven måske stadig er ved at tilegne 
sig det danske sprog.

3. Mere sammensatte skriftsproglige vanskeligheder, 
hvor der ud over de faglige udfordringer ofte mangler 
motivation, selvværd, selvtillid og mestringsstrategier. 
Dette kan både påvirke og påvirkes af elevens faglige 
niveau (Haug et al. 2010, O’Hara 2011, Dyssegaard et 
al. 2015, Slavin et al. 2011). 

Alle disse forhold kan være medvirkende til, at elev-
erne ikke udvikler tilstrækkelige faglige kompetencer.

Det er desuden væsentligt at have øje for, at de 
faglige vanskeligheder både kan afstedkomme og 
afstedkommes af andre typer udfordringer – oven-
for angivet som eksempelvis manglende motivation, 
selvværd, selvtillid og mestringsstrategier. Disse 
udfordringer har en mere personlig og social karakter 
og bør medtænkes i de faglige indsatser, idet de kan 
påvirke elevens faglige niveau og omvendt.

SPROGFORSTÅELSE

AFKODNING

LÆSNING

Aktive mentale modeller

Ordkendskab og forhåndsviden

Sammenbinding af tekstbånd

Logiske slutninger

Kendskab til tekstombygning

Opmærksomhed på forståelse

Genkendelse af berydningsdele

Genkendelse af hele ord

Bogstav-lyd-lydkenskab

Automatiseret 

Fa
gl

ig
er

 u
df

or

dr
ing

er     
                      Personlige udfordirnger

  
  

  
  
  
  
   

   
   

   
    

    
       

                                                                                Sociale udfordringer     
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Nedenstående inddeling af forklaringer på faglige 
vanskeligheder kan bruges til at nuancere afdæknin-
gen af elevernes udfordringer – faglige såvel som 
personlige og sociale. Inddelingen er foretaget med 

afsæt i vidensopsamlingens studier kombineret med 
Uta Friths årsagsmodel (1997). Skemaet er primært 
udviklet med inspiration fra systemisk teori (Nordahl 
2011).

Tabel 1. Udfordringer på forskellige niveauer

3 Indhold i virkningsfulde 
indsatser

I det følgende er der fokus på indhold i indsatser, som 
er virkningsfulde i forhold til at løfte elever med faglige 
udfordringer i danskfaget. Indholdet i indsatserne skal 
ses i tæt sammenhæng med de faglige udfordringer, 
eleverne oplever, og som blev beskrevet med afsæt i 
læserebet i kapitel 2.

Kapitlet beskriver i alt fem indholdsmæssige fokus-
områder i virkningsfulde indsatser.

Da programmet retter sig mod udskolingselever, fylder 
afkodningsdelen i læserebet væsentligt mindre end 
sprogforståelsesdelen, og derfor beskriver kapitlet kun 
kort bogstav/lydkendskab (1 ). Dog er det væsentligt 
fortsat at arbejde med elevernes ordlæsefærdigheder 
(afkodning), der ikke kun baserer sig på kobling af bog-
stav og lyd, men også på skriftens øvrige principper, 
fx det morfematiske princip/genkendelse af betyd-
ningsdele (se læserebet).

Effektiv tekstforståelse bygger på et solidt kendskab 
til ords betydninger, og derfor udgør ordkendskab (2) 
en selvstændig komponent, selv om ordforrådet 
naturligvis er en del af sprogforståelsen. I dette afsnit 
omtales det morfematiske princip.

Idet sprogforståelse i læsning (3) er grundlæggende 
for arbejdet i udskolingen, er der især fokus på denne 
del af læserebet. Sprogforståelse er i nærværende 
sammenhæng underopdelt i fokusområderne tek-
stforståelse, flydende læsning og faglig læsning og 
skrivning. 

Selv om de grundlæggende færdigheder bag læsning 
og skrivning er de samme, behandles skriftlig 
fremstilling (4) selvstændigt, idet eleverne prøves 
specifikt i skriftlig fremstilling og retskrivning ved 
folkeskolens prøver.

Ud over faglige indsatser er der medtaget viden fra 
studier, som har fokus på personlige og sociale 
aspekter (5). 

I kapitlet beskrives afslutningsvis, hvordan det kan 
være en fordel at arbejde med flere komponenter 
i den enkelte indsats, og zoomer herefter ind på 
konkrete anbefalinger på baggrund af tre centrale 
metaanalyser, som peger på, hvad det er særlig vig-
tigt at fokusere på i henholdsvis læse- og skriveind-
satser. Der er tale om Writing Next, Reading Next og 
Writing to Read. Disse anbefalinger lægger ligeledes 
op til en indsats med fokus på flere forskellige ind-
holdsmæssige områder.
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Udfordinger på... Dækker over... Kommer til udtryk ved (fx)…

Kontekstniveau

Udfordringer, som følger af læringsmiljøet eller –
kulturen på skolen. 

Særlige risici forbundet med fx at komme fra hjem 
med lav socioøkonomisk status eller at være to- 
eller flersproget i en ny skolekontekst. 

Udfordringer på kontekstniveau svarer til det, Frith 
omtaler som miljømæssige faktorer; disse kan 
have såvel en positiv som en negativ indflydelse 
på elevens skriftsprogstilegnelse, da de påvirker 
både aktør- og individniveauet (Frith 1997).

Manglende kapacitet (evner, økonomisk råderum) 
hos forældre til at understøtte udvikling af skrift-
sprog i hjemmet (Dyssegaard & Egelund).

To- eller flersprogede elever: 
•   forældrene kan ikke læse med eleverne på 

deres andetsprog; 
•  det pædagogiske personale har ikke tilstræk-

kelige kompetencer til at møde elevernes 
udfordringer; 

•  (for) lave forventninger til elevernes faglige 
udvikling;  (Kim & Guryan 2010, Cole 2014, 
Vaughn 2017)

Aktørniveau

Adfærdsmæssige og emotionelle udfordringer.

Udfordringerne på aktørniveau benævnes i Friths 
model som udfordringer på det adfærdsmæssige 
niveau, hvor fokus er på elevernes skriftsproglige 
praksis. Denne praksis er påvirket af tidligere 
mestringsoplevelser, idet motivation, præstation 
og emotion hænger sammen. (Taube 2011)

Manglende motivation til at arbejde med skrift-
sproget som følge af nederlag forbundet med 
læsning og skrivning tidligere i elevernes skole-
forløb (Bowlin & Wilkins 2015, Toste et al 2017).

Koncentrationsvanskeligheder i samarbejdsrela-
tioner (Rodgers et al 2016, Walcott et al 2014).

To- eller flersprogede elever:
•   udfordringer vedr. aktiv deltagelse i undervisnin-

gen som følge af sprogbarrierer

Individniveau

Forskellige diagnoser med betydning for faglige 
præstationer, eksempelvis dysleksi eller andre 
neurologiske, fysiske, genetisk betingelse eller 
kognitive funktionsnedsættelser.

Udfordringerne på individniveau svarer til det, der 
i Friths model omtales som biologisk betingelse 
udfordringer

Vanskeligheder ved at tilegne sig ordafkod-
ningsstrategier og læseforståelsesstrategier 
samt vanskeligheder ved at formulere sig skrift-
ligt (Bråten 2008). 

Vedvarende behov for ekstra faglig støtte 
(Vaughn et al 2010) i forhold til såvel læsning 
som skrivning.
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Fonologisk opmærksomhed er en forudsætning 
for at udvikle et godt bogstav-/lydkendskab. Den 
fonologiske opmærksomhed tilegnes typisk tidligt i 
den sproglige udvikling – for de fleste børns vedkom-
mende allerede inden de begynder i skole, men for 
elever med massiv dysleksi kan der være behov for 
en indsats, der sætter fokus på den grundlæggende 
fonologiske opmærksomhed. Fonologisk opmærk-
somhed spiller en central rolle i såvel læsning som 
skrivning (Carreker 2005, Kim et al. 2012).

Konkret viser mange studier, at arbejdet med bog-
stav-/lydkendskab er den mest effektive indsats, når 
elever skal lære at læse og skrive. Det gælder alle 
børn i indskolingen, og det gælder elever med afkod-
ningsvanskeligheder på mellemtrinnet og i udskolin-
gen, især elever med dysleksi (Galuschka et al. 2014, 
Elbro 2014).

Udfordringerne, som er forbundet med at have svært 
ved at afkode, får større betydning, når der er tale 
om elever på mellemtrinnet og i udskolingen. Hvor un-
dervisningen i indskolingen har fokus på, at eleverne 
skal lære at læse, forventes det på mellemtrinnet og i 
udskolingen, at eleverne er flydende, automatiserede 
læsere, som kan læse for at lære (Kim et al. 2012). 
Derfor er det væsentligt, at elever i udskolingen, 
som oplever vanskeligheder med ordafkodningen, 
modtager en indsats med et fokus på dette samt på 
anvendelsen af kompenserende læse- og skrivetekno-
logi som støtte til ordlæsning og stavning.

Et godt ordkendskab er grundlæggende for at udvikle 
gode læse- og skrivefærdigheder (Haug et al. 2010). 
Bredden i elevernes ordkendskab, det vil sige, hvor 
mange ord eleven kender, har især betydning for 
elevens afkodning. Dybden i elevens ordkendskab, 
det vil sige, hvor godt eleven kender de enkelte ord, 
er afgørende for elevens sprogforståelse i læsning. 
For at tilegne sig et varieret ordforråd viser studier, 
at der i undervisningen skal fokuseres på ordets 
stavemåde, ordets udtale og ordets betydning (Ehri 
2005). Når eleven skal lære nye ord, er det en fordel, 
hvis man arbejder med ordet fra mange forskellige 
vinkler: en fonologisk, en ortografisk, en semantisk, 

en syntaktisk og en morfologisk. Det betyder konkret 
at arbejde med at udtale ordet, stave ordet, definere 
ordet, danne en sætning med ordet og dele ordet i 
betydningsdele (morfemer) (Kim et al. 2012, Oakhill et 
al. 2015). 

Forskningen viser, at især to- eller flersprogede elever 
har gavn af undervisning med et indholdsfokus på 
ordforråd (Graves et al. 2011).

Forståelse af skrevne tekster hænger tæt sammen 
med sprogforståelse i det talte sprog, men da spro-
get i skriftlige tekster typisk stiller større krav end 
i det talte sprog, er det ofte i mødet med skrifts-
proget, at elevens sprogforståelse kommer til kort. 
Eleven skal bl.a. have kendskab til tekstopbygningen, 

kunne forstå de logiske slutninger i teksten og kunne 
aktivere en mental model af tekstens indhold (se 
læserebet). For mange elever er det en hjælp at blive 
undervist direkte i effektive læseforståelsesstrategier

Bråten (2008) beskriver læseforståelse som det at 
uddrage og skabe mening ved at undersøge og in-
teragere med en skreven tekst. God sprogforståelse 
i læsning fordrer derfor en læser, der er i dialog med 
teksten, fordi målet er at komme frem til en sammen-
hængende forståelse af teksten. 

Flere studier har undersøgt, hvilke læsestrategi-
ske indsatser der har en positiv effekt på elevers 
forståelse af det, de læser. Her kan bl.a. nævnes den 
metakognitive strategi, som handler om at inddele læ-
seprocessen i før, under og efter læsningen (Graves 
et al. 2011, Haug et al. 2010, Boardman et al. 2016, 
Muller 2016, Vaughn et al. 2017, National Reading Pa-
nel 2000). Følgende konkrete aktiviteter anbefales 
på tværs af flere studier:

• Underviserens spørgsmål til tekstens indhold
• Elevers selvgenererende spørgsmål
•  Grafiske figurer som forståelses- og hukommelses-
redskaber

• Opsummering – resumé
•     Metakognitive forståelsesstrategier – opmærksom-
hed på egen forståelse.

Gennem disse aktiviteter udvikler eleven strategier 
til at forudsige teksters handling, stille relevante 
spørgsmål undervejs i sin læsning og at opsummere 
tekster (Hock et al. 2017). Alt sammen strategier, der 
fremmer elevens samlede læseforståelse

3.1 Bogstav-/lydkendskab

3.2 Ordkendskab 

3.3 Sprogforståelse – tre delelementer 

3.3.1 Tekstforståelse 
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En læseforståelsesstrategi er en mental aktivitet, som læseren bevidst vælger at benytte for at tilegne sig, organisere eller 
uddybe information fra en tekst og for at overvåge og styre sin egen forståelse (Bråten 2008).

Folkeskolens prøver i danskfaget 4
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Flydende læsning forstås her som en kombination af 
fire processer: præcis afkodning (beherskelse af det 
alfabetiske princip), hastighed (umiddelbar genkendel-
se af ord), forståelse (meningssøgning og inferens-
dannelse, så man kan læse både på, mellem og bag 
linjerne) og prosodi (udtryksfuld oplæsning) (Brandt 
2012).

Flere studier peger på, at flydende læsning kan tileg-
nes gennem gentaget læsning af forskellig karakter. 
Ved at læse den samme tekst to eller flere gange 
bliver elevens ordafkodning mere præcis, og eleven 

har nu overskud til at koncentrere sig om at forstå 
teksten. Ikke mindst for den fagligt udfordrede læser 
vil flydende læsning (såvel oplæsning som stillelæs-
ning) ofte være en positiv oplevelse, fordi eleven op-
når en sikkerhed i læsningen og dermed tro på egen 
formåen. Dette er med til at motivere til yderligere 
læsning, hvilket er en vigtig faktor for at udvikle gode 
læsekompetencer (Sukhram et al. 2017).

Flere inkluderede studier peger på betydningen af 
at inddrage andre aspekter end de rent faglige i 
indsatser, der skal skabe et fagligt løft. Det være sig 
bl.a. relationelle aspekter og elevernes personlige og 
sociale kompetencer både i og uden for skolen (Bow-
lin & Wilkins 2015, Dion 2011, Haug et al. 2010). Dette 
betoner den vigtige sammenhæng mellem faglige, 
personlige og sociale forhold, og at det er nødvendigt 
og hensigtsmæssigt at se på flere mulige veje til at 
skabe et fagligt løft.

Elever med faglige vanskeligheder kan nemt kom-
me ind i en ond cirkel, hvor de – for at undgå nye 
nederlag – forsøger at undgå læse- og skriveopgaver 
og dermed slet ikke får den træning, de har så meget 
behov for. De sammenligner sig med klassekammera-
terne og kan nemt komme til at opleve egne præ-
stationer som fiaskoer. Selvbilledet vokser ud af de 
successer og fiaskoer, eleverne har (Taube 2011). 

Arbejdet med elevens personlige og sociale kom-
petencer kan ske på flere niveauer. Det første er 
kontekstniveauet, som omfatter skolens generelle læ-

ringskultur, herunder skolens retningslinjer for adfærd 
og relationer. En generelt anerkendende omgangs-
tone har dokumenteret positiv indvirkning på faglig 
læring (Haug et al. 2010, McLaren et al. 2011). 

Det andet niveau er aktørniveauet, som relaterer 
sig til de enkelte elevs sociale trivsel, og som derfor 
inkluderer klassen som et lærende fællesskab. Essen-
tielt for dette niveau er lærerens kompetencer inden 
for klasseledelse og relationsarbejde. Læring forud-
sætter et trygt og anerkendende læringsmiljø (Bowlin 
& Wilkins 2015).

Det tredje niveau er individniveauet. Her skal der 
tages hensyn til elevens forudsætninger og behov 
for individuelt tilrettelagt undervisning, og der skal 
differentieres i måden, man kommunikerer med den 
enkelte elev på. Et studie viser således, at positive 
forventninger til alle elevers formåen øger læring – 
især hos elever med en udpræget grad af faglige 
udfordringer (McLaren et al. 2011).

Faglig læsning og skrivning udgør for mange elever en 
særlig udfordring. Faglige tekster er ofte multimodale, 
hvilket kræver bredere literacykompetencer. Manglen-
de literacykompetencer har således ikke kun betyd-
ning for elevens faglige udvikling i dansk, men kan 
have negative konsekvenser for elevens tilegnelse af 
viden og færdigheder i alle fag. Af den grund fremhæ-
ver flere studier, at en indsats målrettet elever med 
faglige udfordringer bør indeholde faglig læsning og 
skrivning, så eleven også arbejder med læsning og 
skrivning i andre fag (Berkeley & Riccomini 2011, Solis 
et al. 2015, Vaughn et al. 2017). 

Et studie har særligt fokus på fagtekster med et højt 
informationsniveau og vigtigheden af at lære effek-
tive læsestrategier for at opnå forståelse af denne 
type tekster (Berkeley & Riccomini 2011). I forhold til 
informationstunge fagtekster er det særlig vigtigt, 

at eleverne udvikler læsestrategier til at identificere 
tekstens centrale pointer, tekstens opbygning samt 
strategier til at opsummere teksten. Eleverne skal 
blive aktive læsere, der er opmærksomme på egen 
forståelse af teksten (se læserebet).

Faglig læsning kan være en særlig udfordring for 
elever, som er i gang med at tilegne sig det danske 
sprog. De sproglige udfordringer for to- eller fler-
sprogede elever vil således kunne have vidtgående 
negative implikationer for deres samlede skolegang. 
Direkte undervisning i faglig læsning og skrivning 
kan udvikle elevernes viden om teksttyper, fagsprog, 
førfaglige begreber og deres generelle viden om 
verden (Vaughn et al. 2017). Dermed styrkes deres 
muligheder for at få en uddannelse og kunne deltage 
i samfundslivet. 

3.3.2 Flydende læsning 

3.3.3 Faglig læsning og skrivning

I indskolingen er der fokus på, at eleverne skal lære 
at skrive; herunder at stave og danne sætninger. I 
takt med at eleverne bevæger sig op på mellemtrin-
net og i udskolingen, skal de skrive for at lære og for 
at formidle deres viden. Derfor er det væsentligt, at 
indsatser med fokus på at udvikle elevernes skriftlige 
kompetencer har fokus på den faglige vidensformid-
lende skrivning. 

Vigtige elementer i skriveprocessen er:

•  En aktivering og strukturering af tilgængelig for-
håndsviden

•  En fastholdelse af information under læsning/søg-
ning

• En transformation af viden
•  En bevidsthed om tekstens formål og målgruppe  
samt tilpasning af teksten herefter. 

En god genrebevidsthed er en hjælp, når der skal 
skrives tekster, og læreren kan med fordel opstille 
specifikke, opnåelige mål i relation til eksempelvis 
genren eller andre strukturelementer i teksten (Gra-
ham & Perin 2007).

I metaanalysen Writing Next pointeres det endvidere, 
at traditionel grammatikundervisning ingen effekt har. 
Derimod skal der arbejdes funktionelt og praksisorien-
teret med grammatik. Metaanalysen Writing to Read 
supplerer ved at påpege, at det er vigtigt at under-
vise i stavning/retskrivning og at instruere eleverne 
i forskellige stavemønstre, da dette har en større 
effekt end almindelig diktatundervisning, der bygger 
på hukommelse.

I Writing to Read påpeges det, at det er virknings-
fuldt, når eleverne skriver om de tekster, de læser, at 
de skriver ofte og intensivt (Graham & Hebert 2010) 
samt at skrivestrategier med fordel kan knytte sig 
til forskellige faser i skrivningen: førskrivningsfasen, 
fremstillingsfasen, responsfasen og korrekturfasen 
(Graham & Perin 2007).

3.4 Skriftlig fremstilling 

3.5 Personlige og sociale aspekter  
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Af læserebet fremgår det, at de forskellige kompo-
nenter flettes ind i hinanden og samlet udgør læse-
forståelsen. Af samme grund giver det god mening, 
at effektive indsatser i danskfaget ofte indeholder 
flere komponenter og fokuserer på såvel aspekter 
ved afkodning som aspekter ved sprogforståelse. 
I figuren i nedenstående boks er komponenterne 

i de forskellige indsatser angivet som isolerede 
tiltag, men såkaldte multikomponentprogrammer 
kan have en god virkning, idet der bl.a. kan skabes 
spillovereffekter mellem de forskellige komponenter. 
En effektiv indsats kan således med fordel bestå af 
flere komponenter (Haug et al. 2010, Kim et al. 2012, 
Rambøll et al. 2014, Wolff 2011).

Som nævnt er der desuden en tæt sammenhæng 
mellem læsning og skrivning. Det betyder, at det kan 
have en positiv afsmittende effekt på elevens skriv-

ning at arbejde med vedkommendes læsning – og 
omvendt (Graham & Hebert 2010).

3.6 En samlet indsats i danskfaget
Mange af de omtalte studier i vidensopsamlingen 
bygger på eller henviser til tre store amerikanske 
metaanalyser: Reading Next, Writing Next og Writing 
to Read. Der er tale om omfattende og anerkendte 
amerikanske forskningsstudier, der har indsamlet og 
testet viden på tværs af eksisterende forskning om 
klasseundervisningsmetoder til at fremme skrifts-
proglige kompetencer. Studierne har ikke udelukken-
de fokus på elever med faglige udfordringer, men 
omfatter også denne målgruppe. 

De tre metaanalyser fokuserer ikke udelukkende 
på indholdet i virkningsfulde indsatser, men berører 
også virkningsfulde undervisningsformer, hvilket 
kapitel 4 i denne vidensopsamling sætter eksplicit 
fokus på. Ikke desto mindre er de tre metaanalyser 
medtaget her, fordi de indholdsmæssige elementer 
kan bringes i spil på tværs af forskellige undervis-
ningsformer, herunder de undervisningsformer der 
fremhæves i analyserne.

Hver metaanalyse munder ud i en række konkrete 
anbefalinger til lærere på mellemtrinnet og i udsko-
lingen.

Reading Next har primært fokus på elever med læ-
sefaglige udfordringer og påpeger vigtigheden af at 
undervise direkte i læseforståelse og faglig læsning. 
Metaanalysen identificerer ni effektive instruerende 
elementer, der kan understøtte elevernes læse-
kompetencer og hjælpe dem til at forstå tekster. 
Derudover peger de på elementer, der skal udfoldes 
på kontekstniveauet, som fx efteruddannelse af 
lærere, arbejde i lærerteams og bedre evalueringer 
og feedback. De ni instruerende elementer fremgår 
af boksen nedenfor.

3.7 Anbefalinger fra tre metaanalyser

1. Direkte instruktion i læseforståelsesstrategier
2. Fokus på læsning og skrivning i alle fag
3. Motivation og gradvis selvregulering 
4. Læring i samarbejde, fx CL, gensidig undervisning 
5.Tutoring – individuel støtte i læsning og skrivning
6. Forskellige typer tekster
7. Intensiv undervisning i de faglige genrer, eleverne vil møde i skolen
8. It-redskaber
9. Formativ evaluering.

Læs mere om anbefalingerne i Reading Next her. 

Reading Next – ni anbefalinger 6

Indholdet i indsatsen bestemmes af den enkelte 
elevs udfordringer, og valget af konkret indsats bør 
tage afsæt i og bygge oven på de kompetencer, ele-
ven allerede har. Her tænkes ikke kun på faglige kom-
petencer, men også på elevens sociale og personlige 

kompetencer set i et aktør- og kontekstperspektiv. 
Figuren er en oversigt over, hvordan man kan gå fra 
identifikationen af faglige vanskeligheder til valg af 
fagligt indhold i indsatsen.
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5Fra identifikation af udfordringer til indsats

Indsigt  
- faglige vanskeligheder

Indsats

Sammensatte vanskeligheder

Sprogforståelsesvanskeligheder 
i læsning

Afkodningsvanskeligheder

• Fonologisk opmærksomhed
• Afkodningsstrategier
• Morfemkendskab
• Automatiseret højtlæsning

• Ordkendskab
• Sætningsforståelse
• Genrekendskab
• Inferens
• Flydende oplæsning
• Læseforståelsesstrategier

Indhold hentes fra begge de oven-
stående felter. Der skal derudover 
arbejdes intenst med elevens 
selvtillid og motivation
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1. Direkte undervisning i skrivestrategier 
Strategier, som eleverne kan bruge til at planlægge, revidere og redigere det, de skriver.

2. Undervisning i at skrive et resumé 
Eksplicit og systematisk undervisning i, hvordan eleverne opsummerer en tekst.

3. Kollaborativ skrivning 
Aktiviteter, hvor eleverne arbejder sammen om at planlægge, skrive udkast, revidere og redigere deres skriftlige arbejde.

4. Fokus på specifikke opnåelige mål 
Opstilling af realistiske mål for det skriftlige arbejde, fx en genre eller et strukturelement.

5. It-støtte
Brug af stavekontrol, ordprædiktion eller andre understøttende redskaber som støtte i skriftlige opgaver.

6. Sætningskonstruktion
Undervisning med fokus på, at eleverne udvikler kompetencer til at konstruere mere komplekse sætninger.

7. Brug af førskrivningsfasen 
Aktiviteter, som understøtter, at eleverne genererer og organiserer ideer til deres skriftlige arbejde.

8. Skrivning ud fra undersøgelser og forsøg
Aktiviteter, hvor eleverne analyserer umiddelbare og konkrete data, som kan hjælpe dem til at udvikle ideer og indhold til en 
bestemt faglig skriveopgave.

9. Autentisk skrivning 
Skrivning med et bestemt formål, fx skrivning til en autentisk modtager, kreativ skrivning, personlige tekster og vidensfor-
midlende skrivning.

10. Undervisning i modeltekstanalyse 
Undervisning, hvor eleverne får mulighed for at læse en modeltekst, før de selv skriver i samme genre. 

11. Faglig skrivning 
Aktiviteter, hvor eleverne bruger skrivning som et redskab til læring.

Læs mere om anbefalingerne i Writing Next her. 

Writing Next – 
11 virkningsfulde elementer i skriveindsatser

7
Writing Next identificerer 11 virkningsfulde elementer, 
der kan understøtte elevernes skriftlige kompetencer 
og hjælpe dem til at blive bedre skriftlige formidlere 

og til at bruge skrivning som et redskab til læring. De 

11 elementer fremgår af boksen nedenfor.

1. Lad eleverne skrive om de tekster, de har læst
• Skriv analyse, tolkning, vurdering af tekster
• Skriv resumeer af tekster, besvar spørgsmål til tekster, skriv noter til tekster.

2. Undervis direkte i skriveprocessen og færdigheder i at skabe en tekst
• Undervis i skriveproces, tekststrukturer, afsnits- og sætningskoblinger
• Undervis i stavning, staveregler og sætningsopbygning.

3. Øg mængden af skriftligt arbejde
• Skriv fx refleksioner i logbøger.

Læs mere om anbefalingerne i Writing to read her. 

Writing to Read – tre anbefalinger 8
Writing to Read bygger på de to øvrige metaanalyser 
og anbefaler tre virkningsfulde elementer, som kan 
lære eleverne at læse med forståelse og at skrive 
klart og tydeligt. Studiet peger på, at skrivning kan 

være en facilitator for læsning, hvis eleverne skriver 
om det, de læser, og der således skabes en sam-
menhæng mellem det læste og det skrevne. De tre 

anbefalinger er præsenteret nedenfor
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Det foregående kapitel præsenterede indholdet i 
indsatser målrettet elever med faglige udfordringer. 
I det følgende er der fokus på, hvilke undervisnings-
former der på tværs af de fem overordnede indsats-
typer er virkningsfulde i forhold til at skabe et fagligt 
løft af elever med faglige udfordringer i dansk. 

Der er identificeret syv elementer vedrørende under-
visningens form, som kan justeres og kombineres 
for at opnå en virkningsfuld indsats:

1.  Afdækning, løbende evaluering og en individuelt  
tilpasset indsats

2. Undervisning i selvregulerende læringsstrategier

3. Elevinddragelse

4. Peermedieret læring

5. Gruppestørrelse

6. Forældreinddragelse
7. Intensitet.

Studierne belyser især tilpasning af indsatsen 
til den enkelte elev gennem opstilling af faglige 
læringsmål og feedback på disse mål (Bleses et al. 
2013, Dietrichson et al. 2015, Gilbert 2013, Haas et 
al. 2016, Morano 2017, Vaughn et al. 2010, Vaughn et 
al. 2012, Wexler et al. 2015).

Opstilling af individuelle læringsmål, både delmål og 
slutmål, sikrer, at eleverne har noget håndgribeligt 
og meningsfuldt at støtte sig til i deres læringspro-
ces (Haas et al. 2016). Opstilling af læringsmål og fe-
edback i forhold til læringsmål understøtter desuden 
elevens motivation for at lære, idet den vil gøre det 
tydeligere for eleven, når indsatsen bidrager positivt 
til at løfte vedkommendes faglige niveau.

Arbejdet med læringsmål er tæt forbundet med både 
afdækning/screening, løbende evaluering og feed-
back – aktiviteter, som i praksis er tæt koblet. Det 

er i udgangspunktet væsentligt, gennem en form for 
screening eller afdækning at få viden om elevens 
faglige niveau. Desuden er det først, når de opsatte 
læringsmål evalueres, og når viden herfra formidles 
til det pædagogiske personale og til eleven selv, 
at begge parter bliver i stand til at tilpasse indsat-
sen, så eleven har mest gavn af den (Gilbert 2013, 
Vaughn et al. 2010, Vaughn et al. 2012).

Hvordan der konkret gives feedback, herunder hvem 
der giver feedback, hvor ofte og i hvilken kontekst, 
kan variere. På tværs af studierne fremstår det 
imidlertid som en central pointe, at feedback gives 
konsekvent og systematisk med både et summativt 
og formativt indhold. 

4 Undervisningsformer i

Vidensopsamlingens studier sætter fokus på indivi-
duel tilpasning af indsatsen til den enkelte elev som 
en helt grundlæggende forudsætning for at opnå et 
fagligt løft. Individuel tilpasning forudsætter grundig 
viden om elevens forudsætninger og behov, som op-
nås gennem faglig kvalificeret afdækning af elevens 

kompetencer og handler dernæst om valg af ind-
satsens form og indhold. Det handler derudover om 
fortløbende tilpasning af indsatsen (responsiveness 
to intervention) på baggrund af løbende evaluering 
og feedback. 

Løbende evaluering og feedback er imidlertid ikke 
kun et spørgsmål om, at elever med faglige udfor-
dringer vurderes af andre – elever eller pædagogisk 

personale, men også om elevens egen vurdering og 
selvregulering, hvilket uddybes i det følgende.

En dansk forskningskortlægning af læseindsatser 
over for tosprogede elever konkluderer, at et af tre 
tværgående kendetegn for virkningsfulde indsatser 
over for denne målgruppe er løbende vurdering og 

regruppering af eleverne til nye indsatsgrupper med 
afsæt i opstillede læringsmål. Dette sikrer elevernes 
faglige progression.

Foruden konkrete, individuelle læringsmål kan det 
være en fordel at sikre, at eleverne har viden om 
formålet med hele den indsats, de deltager i. Et 
studie refererer eksempelvis til en indsats, hvori 
det indgår som et konkret element at gøre eleverne 
bevidste om den forandringsteoretiske baggrund for 
indsatsen:

Eleverne deltager i indsatsen→ 
Indsatsen skaber faglig progression og synliggør 
denne for eleverne → 
Eleverne får øget selvtillid ved at opleve succes → 
Eleverne bliver mere selvstændige i deres faglige 
arbejde → 
Eleverne lærer mere.

4.1 Afdækning, løbende evaluering 
og en individuelt tilpasset indsats

Eksempel 1. Virkningsfulde indsatser, 
med aktiv brug af målsætning 

Eksempel 2. En intensiv indsats 
med fokus på eksplicitte mål

Haug et al. 2010
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Flere inkluderede studier sætter fokus på elever med 
faglige udfordringers selvevaluering5 og efterføl-
gende selvregulering  (Andrezejewski 2016, Kim et 
al. 2012, Siddiqui et al. 2016, Sukhram et al. 2017). 
Selvregulering handler om, at eleven ved hjælp af 
en metode eller et redskab i indsatsen aktiverer og 
opretholder handlinger, opfattelser og følelser, der 
understøtter opnåelse af læring. Når eleven mestrer 
selvregulering, er vedkommende med andre ord i 
stand til at vælge og bruge læringsstrategier, der 
kan understøtte et fagligt løft (Andrezejewski 2016). 
Sådanne strategier kan bl.a. være at blive i stand 
til at udvælge læsestof på højere og højere niveau i 
takt med udviklingen af læsefærdigheder (Siddiqui et 
al. 2016).

Elevens selvregulering er forbundet med to forskel-
lige, men hver især vigtige mentale processer hos 
eleven. For det første understreger flere studier, 
at elevens mestring i forbindelse med egen læring 
– det at opleve at være i stand til at regulere egne 
læringsfremmende handlinger – styrker elevens mo-
tivation for at lære. For det andet kan selvregulering 
som metode være med til at give eleven en følelse 
af overblik over læringssituationen, hvilket skaber 
tryghed og selvstændiggørelse, der understøtter 
læring hos elever med faglige udfordringer (Andre-
zejewski 2016, Berkeley & Riccomini 2013, Siddiqui 
et al. 2016, Sukhram 2017). 

Elevinddragelse fremhæves særligt i virkningsfulde 
indsatser over for fagligt udfordrede to- eller fler-
sprogede elever (Bleses et al. 2013, Cole 2013, Cole 
2014).

Det at give eleverne mulighed for at få indflydelse 
på undervisningens indhold såvel som form kan 
være med til at fremme deres motivation og engage-
ment (Siddiqui et al. 2016) – en vigtig forudsætning 
for, at indsatsen kan skabe positive forandringer for 

eleven. At sikre motivation og engagement handler 
om at understøtte elevernes egen tro på, at de kan 
rykke sig fagligt og om at arbejde med de eventuelle 
nederlag, de har oplevet tidligere i deres skolegang. 
Med andre ord er den løbende motivationsfrem-
mende indsats en af måderne, hvorpå adfærd samt 
personlig og social udvikling kan fremmes (Toste 
et al. 2017), og at udviklingen og anvendelsen af 
selvregulerende strategier kan understøttes (Brooks 
& Tarling 2012, Griffith 2012).

4.2 Undervisning i selvregulerende læringsstrategier

4.3 Elevinddragelse

Den danske indsats DrengeAkademiet er målrettet 
drenge i udskolingen, som oplever sociale og faglige 
udfordringer i skolen. DrengeAkademiet har indført 
en mentorordning efter den 2-ugers sommercamp, 
som indsatsen er centreret om. Mentorordningens 
formål er at støtte målgruppen i at agere på tværs 

af de to kontekster: sommercampen og drengenes 
almindelige skolegang. Mentoren kan støtte den 
enkelte elev i hans autonomiudvikling og i fortsat at 
udvikle læringsstrategier, bl.a. ved brug af selvregu-
lering.

Et studie refererer til en læseindsats, der gennem-
føres over en sommerferieperiode, og som har til 
formål at øge elevernes læseforståelse. Eleverne 
arbejder selvstændigt med læsestrategier og har 
efterfølgende fælles drøftelser om det læste. 

Studiet peger på, at det netop er peer-diskussion 
– den efterfølgende fælles drøftelse – der gør den 
samlede indsats effektfuld. Den sociale aktivitet mo-
tiverer eleverne til at bruge læsestrategierne, så de 
både kan bidrage til og selv få noget ud af at mødes 
med de andre elever og tale om teksterne.

Et af vidensopsamlingens studier ser på teori og 
litteratur vedrørende samskabende samtaler (coge-
nerative dialogues), som er en dialogteknik, der kan 
anvendes i tutor- og mentorkonstellationer. Dialog-
teknikken handler i korte træk om at skabe et rum 
uden for klasseværelset, hvor problemer, løsninger, 
perspektiver og tanker kan deles. 

Teknikken bygger på tre principper:
1. Frivillighed
2. Ligeværdighed
3. Fortrolighed.

Et centralt formål med dialogteknikken er at fostre 
elevernes aktive deltagelse i undervisningen og at få 
dem til at tage ansvar for deres egen læring – både i 
og uden for skolen.

NB: Studiet undersøger ikke den statistiske effekt af 
dialogteknikken, men peger på overbevisende fund i 
litteraturen

Eksempel 3. En mentorindsats med fokus på 
at understøtte elevens selvregulering 

Eksempel 5. En mentorindsats med fokus på 
at understøtte elevens selvregulering 

Eksempel 4. En virkningsfuld indsats, hvor der 
arbejdes med elevinddragelse og aktiv deltagelse 

Dyssegaard et al. 2015

McCallum et al. 2010

Wassel et al. 2013

5 Der skelnes i nærværende sammenhæng ikke mellem selvevaluering og selvregulering. Selvevaluering anskues som den nødvendige del af 
selvreguleringen, der involverer elevens opnåelse af viden om egen læringsudbytte.

Indsatser med det formål at løfte elever med faglige 
udfordringer i dansk kan implementeres i forskelli-
ge kontekster og kan involvere forskellige aktører 
afhængigt af konteksten. Nogle indsatser foregår 
i klassen og involverer alle elever, mens andre ind-
satser kræver særlige og ofte mindre læringsrum. 
Eksempler på sidstnævnte er arbejde i par eller grup-
pearbejde, individuelle indsatser med en tutor/men-
tor samt indsatser i elevens hjem og med involvering 
af elevens forældre.

De inkluderede studier peger samlet set på, at der 
kan opnås positive effekter af forskellige typer ind-
satser, hvad angår kontekst og aktører. Et overvejen-
de antal studier beskæftiger sig dog med peerme-
dierede indsatser, hvor den pågældende elev, hvis 
faglige niveau skal løftes, samarbejder med andre 
elever (Boardman et al. 2016, Cole 2013, Cole 2014, 
Dietrichson et al. 2015, Kim et al. 2012, McCallum et 
al. 2010, Morano 2017, Rambøll et al. 2014, Wexler et 
al. 2015).

4.4 Peermedieret læring
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Studierne fremhæver især, hvordan det sociale 
element og de forpligtelser og forventninger, der 
skabes i det fælles læringsrum, virker positivt i 
forhold til at understøtte elevernes udbytte. Det 
virker eksempelvis motiverende for elever at vide, at 
de skal indgå i en dialog med andre elever om det, de 
læser, hvorved opmærksomheden på læsningen øges 
(Boardman et al. 2016, McCallum et al. 2010). Denne 
motivation kan forstærkes yderligere, hvis eleven 
samarbejder med en anden person med et højere 

fagligt niveau, som dermed kan fungere som tutor 
eller mentor for eleven (Dietrichson et al. 2015). 

Ydermere peger et studie på, at struktureret feed-
back, både eleverne imellem og fra det pædagogiske 
personale til eleverne, er en forudsætning for at 
løfte elever med faglige udfordringer gennem denne 
peermedierede indsats (Wexler et al. 2015).

En syntese over studier om peermedierede indsatser 
med fokus på elever med faglige vanskeligheder af 
varierende karakter finder, at peer-indsatsens effekt 
er afhængig af, at der indgår et element af feedback 

til eleven med faglige udfordringer. Feedbacken kan 
både komme fra det pædagogiske personale og fra 
peer-makkeren, men må være struktureret og inte-
greret i selve indsatsen

Eksempel 6. Feedback er et virkningsfuldt element i 
peermedierede undervisningsformer 

Wexler et al. 2015

Flere studier beskæftiger sig, i relation til flere for-
skellige typer indsatser, med størrelsen af gruppen 
af elever, der modtager indsatsen, herunder sam-
arbejder om indsatsens aktiviteter. På baggrund af 
studierne kan der ikke opstilles generelle anbefalin-
ger om en gunstig gruppestørrelse. Studierne peger 
imidlertid samlet set på, at ’den mindre læringskon-
tekst’ for mange og især for de fagligt mest udfor-
drede elever er fordelagtig (Slavin et al. 2011, Vaughn 
et al. 2010). Der kan således være fordele forbundet 
med at arbejde med mindre grupper af elever og/
eller 1:1-undervisning, fordi det kan skabe ro, fokus 
og tryghed samt gøre det nemmere for det pædago-

giske personale at give eleverne mere kvalificeret og 
specifik feedback. 

I et omfattende review om virkningsfulde indsatser 
til at styrke læseforståelsen hos elever med faglige 
udfordringer fremhæves ydermere, at en helheds-
orienteret indsats, som kan inkludere alle elever, bør 
kombinere parvist samarbejde med arbejde i grupper 
af tre til fire elever. Kombinationen sikrer dels 
afveksling, dels gode muligheder for at roterende 
pædagogisk personale kan bidrage med specifikke 
inputs til grupperne (Hock et al. 2017).

4.5 Gruppestørrelse 

Litteraturreviewet sammenligner 1:1-tutoring, 
tutoring i små grupper, klassebaseret undervisning 
og computerbaseret undervisning og ser på de for-
skellige undervisningsmetoders effekt på elever med 
faglige udfordringers læseudvikling. 1:1-tutoring viser 
sig som den mest effektive undervisningsmetode. 
Studiet konkluderer samlet set, at et stærkt fokus 
på at forbedre den klassebaserede undervisning og 

et supplerende tilbud om 1:1-tutoring til elever med 
særligt omfattende faglige udfordringer er mest 
virkningsfuldt.

NB: Studiet omhandler primært målgruppen af elever 
i indskolingen, men påpeger, at konklusionerne kan 
anskues i et mere generelt perspektiv.

Studiet omhandler en virkningsfuld læseindsats med 
fokus på at øge læseforståelsen hos elever med 
diagnosticerede læsevanskeligheder. Indsatsen inde-
holder bl.a. et peer learning-element, hvor eleverne 
samarbejder om det, de læser, i små grupper. Hver 
elev får en rolle i gruppen (fx leder, ekspert eller 

spørgsmålsstiller) og har ansvaret for at udfylde 
denne rolle gennem samarbejdet. Indsatsen, herun-
der arbejdet med roller, trækker på en sociokulturel 
teori og indsigter i stilladsering af eleverne i lærings-
situationen.

Eksempel 7. Betydningen af gruppens størrelse 
i tutorindsatser 

Slavin et al. 2011

Boardman et al. 2016

Peermedieret undervisning fremhæves endelig som 
en særdeles brugbar læringskontekst for to- eller 
flersprogede elever. I det tætte samarbejde med 
en anden elev lærer eleven sproget ved at bruge 
sproget (Cole 2013). Flere af studierne fremhæver 

peermedierede og kollaborative læringsformer som 
særligt effektive i forhold til at gøre eleverne aktive 
i undervisningen (Bleses et al. 2013, Cole 2013, Cole 
2014). 
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At inddrage og samarbejde med elevernes for-
ældre er ikke som sådan en undervisningsform, 
men fremhæves i denne sammenhæng, fordi 
forældreinddragelse er et virkningsfuldt element i 
tilrettelæggelsen af undervisningen. Flere studier 
fremhæver indsatser, der viser positive effekter af 
at inddrage hjemmet som læringskontekst (Bowlin 
& Wilkins 2015, Dyssegaard & Egelund 2016, Kim & 
Guryan 2010, Knapp 2016, Mitchell 2014). Selv om 
litteraturen vedrørende forældreinddragelse i faglige 
indsatser primært fokuserer på elever på de lavere 
klassetrin, peger flere af de inkluderede studier på, 
at indsatser målrettet elever i udskolingen også med 
fordel kan arbejde med et forældrefokus. Et løft af 
elever med faglige udfordringer i dansk kan således 
understøttes gennem et samarbejde med elevernes 
forældre om at motivere til læsning uden for skolen 
– særligt i perioder, fx sommerferier, hvor elevernes 

faglige udvikling risikerer at stagnere (Dyssegaard & 
Egelund 2016, Kim & Guryan 2010). Et nyere dansk 
litteraturstudie peger konkret på, at forældreinddra-
gende indsatser målrettet socialt udsatte børn og 
unge med fordel kan anvende fremgangsmåder, hvor 
forældrene læser med deres børn og/eller tjekker 
deres børns hjemmearbejde (Dyssegaard & Egelund 
2016). Skolen spiller en vigtig rolle i forhold til at 
initiere og understøtte disse aktiviteter.

I relation til to- eller flersprogede elever kan der 
være en yderligere pointe i at inddrage forældrene, 
som ofte vil have personligt indblik i, hvad det vil 
sige at tilegne sig et nyt sprog, og som derudover 
kan bidrage til elevens sproglige udvikling ved at 
kommunikere om læsning og læring generelt på 
elevens stærkeste sprog (Kim & Guryan 2010, Wei & 
Zhou 2012). 

I overensstemmelse med de øvrige indsigter om indi-
viduel tilpasning til den enkelte elevs udfordringer er 
det ligeledes en tværgående pointe, at intensiteten 
af en indsats bør afspejle målgruppens behov. Et 
stort antal studier beskæftiger sig helt eller delvist 
med indsatsers intensitet – hovedsageligt med 
fokus på effekterne af intensive læringsforløb (se fx 
Bleses et al. 2013, Chappell et al. 2015, Dyssegaard 
et al. 2015, Haug et al. 2010, Lembke et al. 2012, Mc-
Callum et al. 2010, Siddiqui et al. 2016, Toste et al. 

2017, Vaughn et al. 2010, Vaughn et al. 2012, Wanzek 
2012). Intensive forløb fremhæves generelt på tværs 
af studierne som en effektiv måde at skabe faglige 
løft på, idet de i en afgrænset periode fokuserer på 
særlige, udvalgte udfordringer hos den enkelte elev 
(Dyssegaard et al. 2015). En intensiv indsats tilpas-
set den konkrete målgruppes specifikke behov vil 
således ofte udgøre en gunstig ramme for at skabe 
et fagligt løft.

Forældreinddragelsesindsatser kan have forskelligt 
indholdsmæssigt fokus, som i alle tilfælde må afspej-
les i den instruktion eller opkvalificering, forældrene 
bør modtage som led i indsatsen. Her er således tale 
om et specifikt virkningsfuldt element i forældreind-
dragelse. Det er en pointe i studierne, at forældre-
inddragelse kræver, at skolen sikrer, at forældrene 
har de ressourcer, der skal til for at indfri målene 

med indsatsen. Dette være sig faglige ressourcer i 
form af viden om eksempelvis de læsestrategier, de 
skal øve med eleverne, materielle ressourcer i form 
af adgang til bøger og mentale ressourcer i form 
af en oplevelse af at være tilstrækkelige både som 
forældre og som ’læringsagenter’ for deres børn 
(Bowlin & Wilkins 2015, Kim & Guryan 2010, Mitchell 
& Begeny 2014).

4.6 Forældreinddragelse 4.7 Intensitet
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Bowlin & Wilkins 2015

Studiet undersøger litteraturen vedrørende intensi-
teten af intensive læringsforløb forstået som grup-
pestørrelse, tidsomfang og variation i indsatsens 
indhold.

Hvad angår gruppestørrelse påpeger studiet, at 
1:1- eller 1:3-undervisning skaber de største positive 
effekter. 

Omfanget af indsatsen over tid er ikke en direkte 
indikator for effekten af indsatsen. Lavintensitet-
sindsatser (fx med begrænsede ugentlige aktivite-

ter) giver således ikke nødvendigvis større positive 
effekter, hvis indsatserne forlænges. Dog peger 
studiet på, at særligt udfordrede elever ofte vil have 
gavn af længerevarende intensive forløb.

Studiet finder en positiv effekt på elevernes udbyt-
te, hvis det sikres, at indsatsen indeholder eksplicit 
instruktion i fonemisk afkodning og et højt niveau 
af aktiv inddragelse af eleverne. Eleverne skal have 
gode muligheder for at øve deres færdigheder på 
egen hånd, og når de læser og skriver med støtte og 
feedback fra det pædagogiske personale.

Eksempel 9. Betydningen af intensiteten 
i intensive læringsforløb

Vaughn et al. 2010

Forskningskortlægningen undersøger forældreinvol-
verende indsatser, der fremmer både elevernes po-
sitive adfærd og literacy. På tværs af de inkluderede 
studier i kortlægningen findes hjemmebesøg og god 
instruktion af forældrene at være virkningsfuldt. 
Begge elementer handler om at skabe sammenhæng 

i elevens læringsmiljø, så eleven oplever sig forstået 
og understøttet både i skolen og derhjemme. Det 
handler derudover om at sikre, at forældrene er 
klædt på til at løfte opgaven med at fremme positiv 
adfærd og læring.

Eksempel 8. En indsats, der bringer forældreind-
dragelse i spil som et virkningsfuldt element 
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Bilag 1: 
Kort metodebeskrivelse

Vidensopsamlingen er baseret på et litteraturstudie 
gennemført som Rapid Evidence Assessment (REA) 
af eksisterende viden om, hvad der virker ift. at løfte 
elever med faglige udfordringer, hvordan disse pæda-
gogiske og didaktiske indsatser virker, og for hvilke 
grupper af elever med faglige udfordringer de virker. 
Litteraturstudiet er gennemført for fagene dansk og 
matematik sideløbende.

Litteraturstudiet har haft fokus på følgende hen-
holdsvis primære og sekundære undersøgelses-
spørgsmål:

1.1 Kort beskrivelse af vidensopsamlingens 
metodiske tilgang6

6 Der er udarbejdet en specifik søgeprotokol for litteraturstudiet, som indeholder en dybdegående beskrivelse af den valgte metode (REA) samt 
de specifikke valg af inklusions- og eksklusionskriterier i nærværende sammenhæng.

1. Hvilke kerneelementer kendetegner de indsatser, metoder og redskaber, der har vist sig at være velegnede til at løfte 
elever med faglige udfordringer i dansk og matematik i udskolingen? (Primært undersøgelsesspørgsmål).

2. Hvordan bidrager indsatser, metoder og redskaber til at løfte elever med faglige udfordringer i dansk og matematik i 
udskolingen og for hvem? (Primært undersøgelsesspørgsmål).

3. Hvordan kan arbejdet med at styrke elevernes personlige og sociale kompetencer bidrage til at give eleverne i målgrup-
pen et fagligt løft? (Sekundært undersøgelsesspørgsmål).

4. Hvordan er de forskellige virkningsfulde indsatser organiseret og implementeret, og hvilke forudsætninger skal være til 
stede for succesfuld implementering? (Sekundært undersøgelsesspørgsmål).

Undersøgelsesspørgsmål 9

Den systematiske søgning er gennemført med afsæt i nedenstående søgestrategi:

Tabel 2. Søgestrategi

Tema Beskrivelse

Tidsmæssig 

afgrænsning
Der inkluderes studier, der er publiceret efter 1. januar 2010.

Geografisk 

afgrænsning

I den skandinaviske del af kortlægningen inkluderes studier fra Danmark, Norge og Sverige. I den interna-

tionale del inkluderes studier fra de lande, der ligger blandt de 10 bedste lande i enten PISAs læse- eller 

matematiktest i 2015, dvs. Singapore, Kina, Japan, Korea, Canada, Schweiz, Estland, Holland, Danmark, 

Finland, Irland, Norge og New Zealand. Derudover inkluderes studier fra USA, England og Australien. 

Sproglig 

afgrænsning
Der inkluderes studier på dansk, norsk, svensk og engelsk.  

Databaser

AU Library (Danmark)

Forskningsdatabasen (Danmark)

DiVa (Norge)

LIBRIS (Sverige)

ERIC (international)

Web of Science (international)

British Education Index (international)

Australian Education Index (international)

PsycInfo (International)

(evt. SCOPUS)

Søgetermer

elev* OR børn OR barn*

AND

matematikvanskelighed* OR læsevanskelighed* OR skrivevanskelighed* OR læseudfordring* OR matemati-

kudfordring* OR indlæringsproblem* OR læseforløb* OR ordblind* OR dysleksi* OR talblind* OR dyskalkuli* 

OR talskræk* OR ”angst for matematik” OR ”særlige behov” OR specialundervisning* OR tosprog* OR faglig 

udfordret OR fagligt svag

AND

dansk OR læsning OR skrivning OR tekstarbejde OR sproglig bevidsthed OR sprogforståelse OR ordforråd 

OR sproglig udvikling OR læsehastighed OR literacitet OR matematik OR numeralitet

AND

folkeskole* OR grundskole* OR skole* OR udskoling* OR ungdomsuddannelse OR gymnasium* OR gymna-

sie* OR ”teknisk skole*

AND

forældreinddragelse* OR forældresamarbejde* OR tutoring* OR turboforløb* OR intensivt læringsforløb* OR 

ability grouping * OR Response to Intervention* OR sommercamp* OR sommerskole* OR monitorer*7  OR 

datadriven faglig profilering* OR feedback* OR synlig læring OR peer learning OR elevformidling OR koopera-

tiv læring OR cooperativ learning OR mentor* OR coaching* OR læsestrategi* OR Gode arbejdsvaner   

Målgruppe

Fagligt svage elever i udskolingen, dvs. elever i alderen 12-16 år, som får under 4 i dansk og matematik. 

Indsatser målrettet tosprogede elever, elever med ord- eller talblindhed og elever i specialtilbud er således 

også relevante for litteraturstudiet.

Uddannelses-

område
Grundskole (indskoling og udskoling) og ungdomsuddannelse.
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7 Den systematiske søgning er baseret på begrebet monitorering. I vidensopsamlingens formidling er imidlertid anvendt begrebet løbende evaluering.
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8 Der er identificeret 20 dubletter blandt de inkluderede studier. Der tages forbehold for dubletter blandt ekskluderede studier, som ikke er 
identificeret.

* Antallet af inkluderede studier opdelt på fag og indsatstype summerer til mere end det totale antal, idet enkelte studier omhandler 
både dansk og matematik samt hører ind under flere overordnede indsatstyper.

Søgningen efter eksisterende viden har resulteret 
i 2320 hits i alt på tværs af de 13 databaser og på 
tværs af dansk og matematik. De fundne publikatio-
ner er screenet ad to omgange: første screening på 
baggrund af titel og emneord samt abstract, hvor 
det har været nødvendigt for at bestemme inklu-
sion/eksklusion. Anden screening på baggrund af 

abstract og fuldtekstscreening, hvor det har været 
nødvendigt for inklusion/eksklusion. Al screening er 
foretaget ud fra på forhånd fastsatte inklusions- og 
eksklusionskriterier8. Den samlede screening har 
resulteret i 116 inkluderede studier. Screening og 
inklusions-/eksklusionsprocessen er illustreret i 
nedenstående figur. 

Figur 6. Screening, inklusion og eksklusion af studier (systematisk søgning)*

* Antallet af inkluderede studier opdelt på fag summerer til mere end 116, idet flere studier omhandler både dansk og 
matematik eller ikke er fagspecifikke.

Fuldtekstlæsning

Screening af abstract  
(samt fuldtekst)

Screening af titel, emneord  
(samt abstract)

Samlet søgning (nordisk og  
international) - Identificerede reference

2320 studier

1367 studier ekskluderet
953 studier til videre screening

Syntese på baggrund af  
fuldtekstlæsning af 116 studier

Vidensopsamling - dansk: 
93 studier

Vidensopsamling - matematik: 
39 studier

811 studier ekskluderet
142 studier til gennemlæsning

(26 studier herefter ekskluderet) 

1.2 Karakteristik af den inkluderede viden fra den 
systematiske søgning

Tabellen nedenfor viser en fordeling af de inkluderede studier fordelt på fag, land, 

evidens og uddannelsesniveau.

Tabel 3. Inkluderede studier fordelt på fag, land, 
evidens og uddannelsesniveau 
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Dansk/
Dansk + matematik

Matematik
Dansk + matematik

Ikke fagspecifik I alt*

Land

USA 58 22 6 82

UK 5 2 1 8

Tyskland 3 2 - 5

Danmark 1 - 3 4

Australien 1 - 1 2

Belgien 1 - - 1

Holland 3 - - 3

Norge 1 - - 1

Sverige 1 1 - 2

Kina 1 - - 1

Canada 4 1 - 4

Irland 1 - - 1

På tværs af lande 2 - - 2

Overordnet indsatstype*

Turboforløb/intensive 
læringsforløb

35 13 2 50

Forældreinddragelse 11 3 2 14

Peer learning 14 1 4 19

Mentor- og tutorforløb 30 14 4 45

Løbende evaluering og 
feedback

24 14 4 40

Andet 18 5 4 26

Uddannelsesniveau

Indskoling 35 13 2 50

Mellemtrin 18 4 2 23

Udskoling 16 3 5 24

På tværs af flere niveauer i 
grundskolen

12 8 2 18

Kvalitetsvurdering

Høj 25 9 5 38

Medium 41 15 4 56

Lav 15 4 2 21

I alt 82 28 11 116
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Som det fremgår af tabellen ovenfor, bidrager 82 
studier med viden i relation til danskfaget, mens 28 
studier bidrager med viden i relation til matematik-
faget.

Langt de fleste af de inkluderede studier undersøger 
indsatser, der er gennemført i de anglo-saksiske 
lande, herunder især USA, hvilket vidner om, at ef-
fektstudier af indsatser målrettet elever med faglige 
udfordringer primært er gennemført her. Dette udgør 
et opmærksomhedspunkt i forhold til overførbarhe-
den af konkrete indsatser til en dansk skolekontekst, 
som på væsentlige punkter adskiller sig fra den 
amerikanske. Af samme årsag fremhæves heller ikke 
udvalgte konkrete indsatser i vidensopsamlingen, 
men i stedet formidles tværgående kerneelementer 
med et større overførbarhedspotentiale. 

Tabellen viser også, at der er en overvægt af studier, 
der afprøver indsatser i indskolingen og en for-
holdsvis lige fordeling mellem studier, der afprøver 
indsatser på mellemtrinnet og i udskolingen. Med 
henblik på at sikre bedst mulig viden om, hvad der 
virker ift. at løfte elever med faglige udfordringer i 
udskolingen, er der i vidensopsamlingen lagt størst 
vægt på de studier, der beskæftiger sig med udsko-
lingen og mellemtrinnet. Der er dog inddraget studier 
vedrørende indskolingen i det omfang, de bidrager 
med relevante og supplerende pointer.

Hvad angår de fem overordnede indsatstyper, er der 
en overvægt inden for indsatstyperne: turboforløb/
intensive læringsforløb samt løbende evaluering og 
feedback. 

Den samlede kvalitetsvurdering af studierne er 
baseret på en vurdering af 1) metodisk kvalitet, 2) 
metodisk relevans og 3) emnemæssig relevans (jf. 
beskrivelse i søgeprotokollen). Langt de fleste stu-
dier er med denne tilgang vurderet til medium eller 
høj kvalitet. Blandt studier med høj relevans er bl.a. 
internationale og skandinaviske reviews. Der er i den 
forstand tale om et relativt modent forskningsfelt – i 
hvert fald inden for en anglo-saksisk kontekst. For at 
skelne mellem styrken af studiernes vidensgrundlag 
og dermed forundersøgelsens indsigter anvender 
vi bestemte sproglige udtryk i vidensopsamlingen. 
Udtryk såsom effekt/effektfuld anvendes for studier 
med høj evidens, mens udtryk som sandsynliggør/re-
sultater anvendes for studier med medium evidens.

Foruden de inkluderede studier fra den systemati-
ske vidensopsamling inddrages løbende indsigter 
fra central og toneangivende litteratur om bl.a. 
læringsmiljø og pædagogisk analyse, synlig læring 
og feedback. Referencer til denne del af forskningen 
fremgår separat af litteraturlisten nedenfor.

I den systematiske søgning inden for dansk er der 
primært fremkommet viden vedrørende løft af elever 
med skriftsproglige udfordringer. Mens enkelte studi-
er har fokus på både produktion og brug af skrifts-
prog (skriftlig fremstilling), har langt størstedelen af 
de inkluderede studier fokus på elevernes læsefær-
digheder og bidrager således kun i meget begrænset 
omfang med viden om, hvordan man kan løfte elever 
med vanskeligheder i skriftlig og mundtlig fremstil-
ling. Disse faglige områder er vigtige i en danskfaglig 
kontekst, hvor eleverne i 9. klasse prøves i læsning, 
mundtlig dansk, skriftlig fremstilling og retskrivning. 
Som tidligere nævnt anses skriftsproget for at være 
den største udfordring for den gruppe elever, og 

manglende læsefærdigheder influerer på elevernes 
skriftlige formåen og deres fortolkningskompetencer 
i mundtlig dansk.

For at sikre at vidensopsamlingen afspejler behovet 
for og ambitionen om at løfte elever med faglige 
udfordringer i alle dele af danskfaget, er der i lyset 
heraf foretaget en supplerende håndholdt søgning 
med fokus på viden om og indsatser målrettet skrift-
lig fremstilling, mundtlig fremstilling og retskrivning. 
Den fundne litteratur fremgår af den supplerende 
litteraturliste nedenfor og indgår i vidensopsamlin-
gen på lige fod med studier fra den systematiske 
søgning. 

1.3 Supplerende håndholdt søgning inden for dansk

Inkluderede studier fra den systematiske 
søgning:

Allington, Richard L; McGill-Franzen, Anne; 
Camilli, Gregory; Williams, Lunetta; Graff, 
Jennifer; Zeig, Jacqueline; Zmach, Court-
ney; Nowak, Rhonda.  (2010). Addressing 
summer reading setback among economi-
cally disadvantaged elementary students. 
Reading Psychology. Vol.31(5), 2010, pp. 
411-427.

Andrzejewski, CE; Davis, HA; Bruening, PS 
(2016). Can a self-regulated strategy 
intervention close the achievement gap? 
Exploring a classroom-based intervention 
in 9th grade earth science. LEARNING 
AND INDIVIDUAL DIFFERENCES.

Baker, Scott K.; Santoro, Lana Edwards; 
Chard, David J.; Fien, Hank; Park, Yonghan; 
Otterstedt, Janet (2013). An Evaluation 
of an Explicit Read Aloud Intervention 
Taught in Whole-Classroom Formats In 
First Grade. Elementary School Journal 
113.3 (March 2013): 331-358.

Bengtsson, M (2012). Mathematics and 
multilingualism - Where immigrant pupils 
succeed. Acta Didactica Napocensia.

Benson, Geetal. (2014). The effects of cover, 
copy, and compare, performance feedback 
and rewards on the mathematical calcu-
lation skills of students identified with 
math difficulty. Dissertation Abstracts 
International Section A: Humanities and 
Social Sciences. Vol.74(9-A(E)),2014, pp. 
No Pagination Specified.

Berkeley, Sheri; Riccomini, Paul J. (2013). 
QRAC-the-Code: A Comprehension Moni-
toring Strategy for Middle School Social 
Studies Textbooks. Journal of Learning 
Disabilities 46.2 (2013): 154-165.

Blachman, Benita A; Schatschneider, Chris-
topher; Fletcher, Jack M; Murray, Maria 
S; Munger, Kristen A; Vaughn, Michael G 
(2014). Intensive reading remediation in 
grade 2 or 3: Are there effects a decade 
later? Journal of Educational Psychology 
106.1 (February 2014): 46-57.

Bless, D., Højen A., Vach, W. et al. (2013). 
Forskningskortlægning om læseindsatser 
overfor tosprogede elever. Undervisning-
sministeriet.

Blok, H; Oostdam, R; Boendermaker, C 
(2012). Effects of guided oral reading 
interventions on reading fluency, compre-
hension, vocabulary, and reading attitude 
of poor readers in grades 2 through 4. 
PEDAGOGISCHE STUDIEN.

Boardman, Alison G.; Vaughn, Sharon; Buck-
ley, Pamela; Reutebuch, Colleen; Roberts, 
Greg; Klingner, Janette (2016). Collabora-
tive Strategic Reading for Students with 
Learning Disabilities in Upper Elementary 
Classrooms. Exceptional Children 82.4 
(July 2016): 409-427.

Bondebjerg, A., Dyssegaard, C. B., Sommer-
sel, H. B., Vestergaard, S. (2016). Litter-
aturstudie om intensive læringsforløb. 
Undervisningsministeriet.

Boomstra, Nienke; van Dijk, Marijn; Jorna, 
Rene; van Geert, Paul (2013). Parent 
reading beliefs and parenting goals of 
Netherlands Antillean and Dutch mothers 
in the Netherlands. Early Child Develop-
ment and Care 183.11 (November 2013): 
1605-1624.

Brooks, Greg; Tarling, Roger (2012). Boost-
ing the Reading Levels and Attitudes 
of Young People who have Offended: A 
Review of the Evidence and the Lessons 
Learnt from an Evaluation of TextNow. 
Youth Justice 12.3 (December 2012): 
184-198.

Bryant, Brian R.; Bryant, Diane Pedrotty; 
Porterfield, Jennifer; Dennis, Minyi Shih; 
Falcomata, Terry; Valentine, Courtney; 
Brewer, Chelsea; Bell, Kathy (2016). The 
Effects of a Tier 3 Intervention on the 
Mathematics Performance of Second 
Grade Students with Severe Mathematics 
Difficulties. Journal of Learning Disabili-
ties 49.2 (2016): 176-188.

Bryant, Diane Pedrotty; Bryant, Brian R.; 
Roberts, Greg; Vaughn, Sharon; Pfannen-
stiel, Kathleen Hughes; Porterfield, Jenni-
fer; Gersten, Russell (2011). Early Numer-
acy Intervention Program for First-Grade 
Students with Mathematics Difficulties. 
Exceptional Children 78.1 (2011): 7-23.

Chambers, Bette; Slavin, Robert E; Madden, 
Nancy A; Abrami, Philip; Logan, Michele 
K; Gifford, Richard (2011). Small-Group, 
Computer-Assisted Tutoring To Improve 
Reading Outcomes For Struggling First 
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Chang, Shao-Hsia; Yu, Nan-Ying (2014). The 
effect of computer-assisted therapeutic 
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deficit: A comparison with the effect of 
the traditional sensorimotor approach. 
Research in Developmental Disabilities 
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John; Grant, Melva (2015). An Examination 
of an Online Tutoring Program’s Impact on 
Low-Achieving Middle School Students’ 
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Meta-Analysis of Peer-Mediated Learning 
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cio”: Meta-Analysis of the Effectiveness 
of Peer-Mediated Learning at Improving 
Language Outcomes for ELLs. Bilingual 
Research Journal 36.2 (2013): 146-166.
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