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Kortlægning af læse- og skriveprojekter i Danmark 2008-2011 

 
 

Projektet består af i alt fire faser:  
1. Kortlægning af læse- og skriveprojekter i 

 Danmark 
2. Analyse af ti projekter fra databasen 
3. Spredning af viden fra de første to faser på 

 regionale møder 
4. Tilbud om gratis konsultativ bistand til  

 kommunerne og slutevaluering. 
 
Fase 1-3 blev afviklet i perioden fra august 2008 til juli 2010. Fase 4 blev afviklet fra august 2010 til juli 2011. 

Indeværende rapport udgør således den slutevaluering, som er beskrevet under fase 4. 

 

Rapportering for de første tre faser er tilsendt Undervisningsministeriet i oktober 2010, og vedlagt denne 

rapport som bilag 1. Heraf fremgår, at læse- og skriveprojekterne er samlet i databasen Nordisk Projektbank 

(se herunder), at der har været afholdt fire regionale møder (jf. bilag 1.1) samt en nordisk konference 

(Norden læser og skriver, jf. side 4), hvor nogle af projekterne blev formidlet. Konferencen var oprindelig 

planlagt til afholdelse 24. april 2010, men den måtte aflyses to dage før på grund af askeskyen fra Island. 

Konferencen blev i stedet afholdt 1. december 2010. Endvidere er der på baggrund af interview med 

projektledere udarbejdet en artikel En gps til projektledere under udvikling, som blev offentliggjort i 

Nationalt Videncenter for Læsning 2006 -2009. Artiklen er vedlagt som bilag 2. 

Intentionerne bag og resultater af projektet 

Der har fra mange sider og i mange sammenhænge været sat fokus på de danske elevers færdigheder i 

læsning. Eller måske snarere: mangel på samme? Der har været sat mange skibe i søen, startet mange 

projekter og formuleret mange indsatsområder på alle niveauer fra stat til kommune, ude på de enkelte 

skoler og inde i klasserne. Nogle tiltag er blevet kendte også uden for kommunegrænsen, andre er ikke 

engang kendt på naboskolen.  

I foråret 2007 lancerede Danmarks Lærerforening og Undervisningsministeriet i fællesskab 

”Månedens skole” med henblik på at sætte fokus på engagementet i folkeskolen generelt. I forlængelse af 

denne tankegang blev ideen med Kortlægningsprojektet skabt. Dengang som nu blev der talt og skrevet om 

de mange tiltag rundt om i landet. Der dukker forskellige ”trends” op – nogle er forskningsbaserede, andre 

er ”bare” udtryk for en samling gode ideer. Nogle projekter følges til dørs med rapporter og evalueringer, 

andre rundes af med et fælles arrangement for klassen eller skolen. 

Spørgsmålet var, om man kunne skabe et overblik over, alt det der var i gang rundt om i 

landet, og om man kunne finde en måde at formidle ”best practice”?  

Kortlægningsprojektets formål (som beskrevet i den grå firkant øverst på siden) var dels at 

indsamle og systematisere viden om igangværende og nyligt afsluttede læse- og skriveprojekter, dels at 

formidle viden om disse. Projektets første fase var derfor koncentreret om at opbygge en database, som 

kunne indeholde informationer om projekter på alle niveauer. Databasen skulle både kunne fungere som 

inspirationskilde for undervisere, som vil i gang med et projekt, og som et forum for udveksling af ideer på 

tværs af skoler og kommuner; en platform hvor de enkelte projekter kan præsentere sig selv. 

Projektet skal kortlægge eksisterende 
udviklingsprojekter om læsning/skrivning, 
formidle ”best practice” inden for området 
samt udvikle konsultativ bistand til deltagere 
i udviklingsprojekter. Målet er at understøtte 
og bidrage til at opkvalificere læse- og 
skriveprojekter gennem ovenstående tiltag. 



 4 

Men en database giver i sig selv ikke megen inspiration, derfor blev der til projektet også 

knyttet muligheder for at præsentere og diskutere udvalgte projekter rundt om i landet. I alt har ca. 350 

lærere har deltaget i sådanne dialogmøder1.  

Intentionerne med kortlægningsprojektet var også at få mere viden om, hvordan projektideer 

opstår, udvikles og understøttes – og hvilke faktorer, som kan fremme eller  hindre dette. En kvalitativ 

analyse af ti projekter skulle bidrage til denne viden. Hovedindtrykket fra disse interview er helt klart, at en 

engageret projektleder er alfa og omega. Uden engagement, intet projekt. De mest tilfredse projektledere 

havde fået tilført ressourcer - og her var ikke tale om ressourcer i millionklassen - fx i form af timer til 

udvikling af materialer, samarbejde eller rapportering, ekstra bevilling til undervisningsmaterialer eller en 

ekstra lærer i timerne. Projektlederne var taknemmelige for tilliden og ville gerne leve op til 

forventningerne. Dette var i særlig grad tydeligt i forhold til de projektledere, som var ”almindelige” 

folkeskolelærere. Det var også karakteristisk, at alle projektledere var overrasket over, hvor lang tid alting 

tager. Alle, som havde udformet en egentlig projektansøgning, havde undervurderet tidsforbruget. De, der 

havde sat noget i gang, fordi de var ”kommet til at få en god ide de ikke kunne slippe”, men som ikke havde 

fået tilført ressourcer af nogen art, har alle oplevet, at arbejdspresset blev hårdt – og til tider for hårdt. De 

ærgrer sig over, at de ikke har fået udført arbejdet godt nok, især evaluerings- og dokumentationsdelen har 

lidt under det. 

Erfaringerne fra denne analyse er formidlet i artiklen En gps til projektledere under udvikling, 

som er vedlagt som bilag 2. Erfaringerne har også udgjort en del af fundamentet for Kortlægningsprojektets 

sidste fase: et tilbud om gratis konsultativ bistand til kommuner og skoler, som vil sætte gang i læse- og 

skriveprojekter. Denne del af Kortlægningsprojektet har uden sammenligning været projektets mest 

succesfulde del. Tilbuddet har kun eksisteret i skoleåret 2010/2011, men i løbet af dette år har 

projektkonsulenterne nået at være i kontakt med ca. en tredjedel af alle landets kommuner og givet sparring 

til tre projektansøgninger, som alle er blevet imødekommet. Der har også været givet sparring til fx læse- og 

skrivepolitikker, konkrete tiltag på skoler og fælles kommunale initiativer på området.  

De mange besøg rundt om i landet, telefonsamtaler og mailkorrespondancer bekræfter de 

indtryk af, hvad der understøtter, og hvad der underminerer en projektide, som blev udtrykt ved 

interviewene af projektlederne.  

 

I det følgende uddybes projektets forskellige faser og initiativer: udvikling af databasen 

Nordisk Projektbank, konferencen Norden læser og skriver samt tilbuddet om den konsultative bistand, som 

foruden den konkrete sparring til kommunerne også rummer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse om 

læsevejledernes hverdag og en tilfredshedsundersøgelse blandt de, der har benyttet tilbuddet. Under hvert 

afsnit er beskrevet, hvad der er sket på området i projektperioden, og hvor det skønnes relevant, er der givet 

anbefalinger til, hvad med fordel kunne medtænkes, hvis nogle af tiltagene ønskes forlænget.  

 

Nordisk Projektbank 

Projektbanken er finansieret af midler fra hhv. Undervisningsministeriet og Nordisk Ministerråds 

Skolesamarbejde. Projektbanken, som blev åbnet i maj 2009, er en åben videndelingsportal for undervisere 

og andre interesserede  og er tilgængelig på dansk, svensk, norsk, finsk og islandsk. Det er den enkelte 

projektleder, som skriver projektet ind i databasen. Projektlederen kan til enhver tid redigere, tilføje og 

slette informationer i eget projekt. Projekterne er indskrevet på dansk, norsk, svensk eller engelsk. 

                                                           
1
 Deltagerne er ligeligt fordelt mellem dialogmøderne Seks små at gå hjem på i foråret 2009 og konferencen Norden læser og skriver i 

december 2010. 
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I Projektbanken indgår også en søgefunktion, så interesserede kan finde frem til relevante 

projekter. Det har vist sig meget sværere end først antaget at få indskrevet projekter i databasen. Tilbud om 

friplads ved konferencen Norden læser og skriver (se side 4), som blev afholdt 1. december 2010, viste sig at 

være den mest effektive måde at få projektlederne til at reagere. Dernæst er opsøgende arbejde og direkte 

personlig kontakt måden at få projekter i hus på. Uddeling af foldere ved konferencer (eller oplæg samme 

sted) og artikler i fagblade og –tidsskrifter har stort set ingen effekt haft. Dog skal nævnes, at deltagelse i 

konferencer gav muligheder for personlige kontakter og således indirekte har hjulpet til at få indsamlet 

projekter. 

Projektbanken er pt. (august 2011) i gang med opdatering og ajourføring mht. layout, 

søgefunktioner mm. Det er håbet, at en højere grad af brugervenlighed kan motivere flere til at indskrive 

projekter. Samtaler med projektledere, som har sagt ja til at indskrive projektet, men som ikke har fået det 

gjort, peger dog alle i retning af, at det er en af de opgaver, som skubbes til fordel for andre og mere 

presserende. Tilbuddet om fripladser ved konferencen viste tydeligt, at så snart der var udsigt til direkte og 

personlig ”gevinst”, så var det ikke svært at få projektlederne til at indskrive projekter. Samtalerne viste også 

en næsten entydig begejstring for ideen bag Projektbanken. De fleste gav udtryk for, at de gerne ville have et 

sådan sted, hvor de nemt kan søge inspiration. 

Ved udgangen af juli 2011 var der i alt 82 projekter, heraf er 65 projekter enten rent danske 

eller nordiske med base i Danmark. Det er mange projekter, men langt fra dækkende for, hvad der er i gang. 

Det har åbenbart været for naivt at tro, at projektejere ville investere tid i at skrive projektet ind i databasen. 

I en eventuelt fremtidig drift af projektbanken bør det derfor overvejes, om det er 

projektbankadministratoren, som indskriver projektoplysningerne efter projektejernes oplysninger.  

Der er adgang til databasen og projekter via www.nordiskprojektbank.dk. 

Projektbankens fremtid 

Med afslutningen af dette projekt (Kortlægning af læse- og skriveprojekter i Danmark) bortfalder halvdelen 

af det beløb, der hidtil har været til rådighed for udvikling og drift af projektbanken. Den anden halvdel er 

finansieret af Nordisk Ministerråds Skolesamarbejde (projekt: Textkompetanse i Norden). Dette projekt 

udløber juli 2012. Drift og vedligeholdelse er således sikret et år frem, dog med mindre kapacitet end hidtil. 

Der er som nævnt igangsat arbejde med fornyelse af databasen mhp at højne 

brugervenligheden. Desuden vil der i løbet af efteråret 2011 blive lagt tre små videoer ind på projektbankens 

hjemmeside; en instruktionsvideo med arbejdstitlen Sådan bruger du Nordisk Projektbank, et interview med 

projektleder Lis Pøhler om projektbankens ide samt 1-2 interviews med projektledere. Videoerne 

produceres af Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne og vil fungerer som et supplement 

til indeværende evalueringsrapport.  

På nuværende tidspunkt vides ikke om Nationalt Videncenter for Læsning – 

Professionshøjskolerne vil have økonomi til at videreføre Projektbanken fra august 2012. Uden 

vedligeholdelse vil databasen hurtigt miste sin aktualitet.  

Det bør som allerede nævnt overvejes, om der er mulighed for, at projekterne i fremtiden kan 

indsamles og indskrives af medarbejdere ved Nationalt Videncenter for Læsning – Professionshøjskolerne, 

selvfølgelig under forudsætning af, at projektejerne accepterer dette. I den forløbne projektperiode har vi 

haft kontakt med mindst 100 – måske endda mange flere – projekter, som vi har fundet via avisartikler, hørt 

om ved konferencer eller er blevet opmærksomme på ved mund-til-mund- metoden. Hver gang vi har fået 

information om et projekt, har vi kontaktet projektejer og opfordret til at projektet blev indskrevet 

projektbanken. Langt de fleste har reageret positivt på henvendelsen, men de har (trods remindere) ikke 

fået skrevet projekterne ind. Nogle få har slet ikke svaret på vores henvendelser. Kun en enkelt (fra et 

http://www.nordiskprojektbank.dk/
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universitet) har svaret negativt på henvendelsen, idet der ikke ligger peer review eller lignende 

kvalitetssikring bag udvælgelse af projekter til databasen.  

Norden læser og skriver 

Den 1. december 2010 samledes i alt 152 deltagere til konference i DGI-byen i København. Som tidligere 

nævnt var konference planlagt til afholdelse i april, men den måtte aflyses to dage før på grund af askeskyen 

fra Island. DGI-byen tilbød at lægge lokaler til ny konference uden kompensation for den aflyste 

konferencen. Et generøst tilbud som bevirkede, at konferencens økonomi trods aflysning kom til at hænge 

sammen. 

Programmet for konferencen kan ses som bilag 3. Det fremgår, at der var oplægsholdere fra 

alle de nordiske lande både i plenum og i workshopperne. Der var deltagere fra alle de nordiske lande,  

naturligvis flest fra Danmark. 

I forbindelse med konferencen blev publikationen Norden læser og skriver2 udgivet med støtte 

fra Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler.  

 

Konsultativ bistand til kommuner og skoler 2010/2011 

I skoleåret 2010/2011 har Nationalt Videncenter for Læsning, Professionshøjskolerne tilbudt gratis 

konsultativ bistand til kommuner og skoler, som ønsker at sætte fokus på læsning og skrivning. Tilbuddet, 

som er beskrevet som fase 4 i Kortlægningsprojektet (jf. side 3), har givet mulighed for ansættelse af to 

konsulenter, hver med en arbejdstid svarende til ca. en dag om ugen hele skoleåret3. Information om 

tilbuddet blev dels udsendt som brev direkte til alle skolechefer (jf. bilag 1.2), dels som mail til 

læsevejlederne (jf. bilag 1.3). Tilbuddet har desuden været annonceret i det elektroniske nyhedsbrev fra 

Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne. 

Hvem henvender sig? 

Der blev taget utrolig godt imod tilbuddet. I løbet af skoleåret har der været i alt 38 forskellige 

henvendelser4 fordelt på 31 forskellige kommuner: 

Region Hovedstaden: 14 henvendelser (fordelt på 11 kommuner) 

Region Midtjylland: 14 henvendelser (fordelt på 12 kommuner)  

Region Nordjylland: 0 henvendelser  

Region Sjælland: 5 henvendelse (fordelt på 5 kommuner)  

Region Sydjylland: 3 henvendelse (fordelt på 3 kommuner) 

 

18 henvendelser kom fra det kommunale niveau (skoleforvaltning og/eller PPR), 18 kom fra 

skoleniveau. Desuden har en fri grundskole samt et forlag henvendt sig, for at få konsultativ bistand. 

Forlaget er blevet afvist, idet konsultativ bistand til private firmaer ligger uden for projektets rammer. 

Hvorfor henvendte de sig? 

 
Årsag til henvendelse Antal henvendelser 

Sparring til formulering af læsepolitik/handlingsplan 14 

                                                           
2
 Publikationen kan downloades fra http://www.videnomlaesning.dk/om-os/vores-udgivelser/norden-laeser-og-skriver/ 

3
 Lærer Nina Kledal, Løgstør og pædagogisk konsulent Lis Pøhler, Brøndby har været ansat til varetagelse af denne funktion. 

4
 Vi har naturligvis oversigt over henvendelser, årsag til disse, datoer, kontaktpersoner mm., men de offentliggøres ikke. 
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Sparring til konkrete projekter på skolen 9 

Hjælp til projektansøgning 5 

Sparring til projektudvikling 4 

Udvikling af fokusområde ”Læsning i alle fag” 3 

Indsats målrettet elever i læsevanskeligheder 1 

Hjælp til produktudvikling 1 

Udvikling af kommunalt læsevejledernetværk 1 

Henvendelser i alt  38 
 
Fem af de 18 henvendelser, som var på kommunalt niveau, er blevet skrinlagt på grund af de 

store besparelser, som kommunerne oplevede i løbet af skoleåret 2010/2011. Henvendelserne handlede 

dels om sparring til projektudvikling dels om hjælp til formulering af egentlige projektansøgninger. 

Forvaltningerne har i de fem tilfælde valgt ikke at bruge tid og penge på at sætte nyt i gang i denne omgang. 

Hvad er tiden blevet brugt til? 

Ca. 2/3 af henvendelserne kom efteråret 2010, men mange af forløbene strakte sig ind i foråret 2011. 23 af 

de 38 henvendelser er fulgt op af konkret møde i kommunen/på skolen. Der er desuden anvendt meget tid 

på at gennemlæse og kommentere oplæg til fx læsehandlingsplaner, projekter og konkrete 

projektansøgninger.  

De tre henvendelser, som har været mest tidskrævende, har været målrettet hjælp til 

projektansøgninger. Det kunne se ud til, at netop denne indsats har båret frugt, idet alle tre har fået 

godkendt ansøgning og kan gå i gang med nyt projekt i skoleåret 2011/2012. To projekter finansieres af 

eksterne fonde, det sidste projekt finansieres af en kommunal udviklingspulje. 

Tilfredshedsundersøgelse 

I januar 2011 udsendte vi et spørgeskema bestående af seks spørgsmål til de 26, som på daværende 

tidspunkt havde modtaget eller anmodet om konsultativ bistand, og alle 26 tog sig tid til at besvare 

spørgeskemaet; nogle havde dog kun besvaret dele af skemaet. Der er således ikke 26 svar på alle 

spørgsmål. 

Besvarelserne bekræfter projektkonsulenternes positive indtryk. På spørgsmålet om den 

konsultative bistand har påvirket respondentens arbejde, uddybes med kommentarer som fx  

Det har været meget givende at modtage så kompetent og konkret sparring og rådgivning - og 

ideen om at arbejde med at styrke elevernes skriftlige produktion har vi taget til os –TAK 

Tre respondenter har svaret, at den konsultative bistand ikke har påvirket deres arbejde, men  anfører, at 

det ikke har noget med den konsultative bistand at gøre, men handler om fx besparelser i kommunen eller 

et bagland, der ikke var med på ideen. 

De 20 respondenter, som har svaret på spørgsmålet om de synes, at tilbuddet burde 

fortsætte, svarer alle positivt.  

 

Spørgeskemaundersøgelse blandt læsevejledere 

Under samtalerne med skolechefer, kommunale konsulenter og skoleledere fremstod det tydeligt, at 

læsevejlederne spiller en stor rolle i udviklingen af læse- og skriveområdet. Sådan skulle det jo også gerne 
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være. Men samtalerne viste os også, at rammerne for læsevejledernes arbejde var meget forskellige, ikke 

kun fra kommune til kommune, men også på skoler inden for samme kommune. 

Vi besluttede derfor at lave en spørgeskemaundersøgelse for at kortlægge læsevejledernes 

hverdag i 2010/2011. De 311 besvarelser er geografisk set jævnt fordelt over hele landet. Læsevejledernes 

arbejdstid varierer fra mindre end 50 timer om året til over 600 timer. Ca. halvdelen af respondenterne har 

over 100 timer om året. Lidt over halvdelen af respondenterne dækker mindre end 200 elever. Desværre kan 

vi ikke ud fra vores spørgeskemaundersøgelse sige noget om sammenhængen mellem arbejdstid og antal 

elever. 

Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen er samlet i rapporten Læsevejledernes hverdag 

2010-20115. Her skal blot fremhæves, at kun 54 % af respondenterne havde sparring i dagligdagen, men de 

er flittige brugere af netværk såvel elektroniske og fysiske netværk som formelle og uformelle. Der er brug 

for sparring til både det læsefaglige og til selve læsevejlederfunktionen:  

 208 ønsker sparring til udvikling af læsevejlederfunktionen 

 197 ønsker sparring til udvikling af projekter 

 180 ønsker sparring til kollegavejledning 

 116 ønsker sparring til prioritering af opgaver 

 34 ønsker sparring til andet, fx: it og læsesvage elever, at få ansat en læsevejleder mere på skolen, 

erfaringsudveksling mellem lærere på ordblindeefterskoler, vurdering af materialer, faglig 

opdatering fx om faglig læsning eller test samt udvikling af læsepolitik. 

Det skortede heller ikke på ideer til kommende projekter. Vi modtog i alt 128 forslag. 

Indskoling og læsning i alle fag var topscorerne, men ideerne var mangfoldige.  

 

Konsultativ bistand - en fremtidig mulighed? 

Da vi i august 2010 lagde planer for den konsultative bistand i skoleåret 2010/2011 var vores store frygt, at 

ingen – eller kun få – ville benytte sig af tilbuddet. Vi lagde plan for information om tilbuddet: først til 

skolechefer, ca. 14 dage senere til læsevejledere og læsekonsulenter. Vi havde planer for, hvordan og 

hvornår vi skulle udsende remindere om tilbuddet, og vi havde ideer til opsøgende virksomhed i ærmet, så vi 

kunne få sat gang i processen. 

Vores frygt for at blive overset viste sig helt uden hold i virkeligheden. Vi blev hurtigt 

kontaktet, og udfordringen bestod snarere i at få timerne til at række til opgaverne. Men det er lykkedes for 

os at besvare alle henvendelser og følge op i de tilfælde, hvor brugerne har ønsket det. 

Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne valgte at dele opgaven mellem to 

personer – en bosat i den østlige del af Danmark og en i den vestlige del. Baggrunden for denne opdeling var 

dels at spare timer og penge til transport, dels at gøre projektet mindre sårbart fx i tilfælde af sygdom. 

Kommunikationen mellem de to konsulenter har i langt overvejende grad foregået via mail. Alle 

dokumenter, mails mm., som den enkelte konsulent har udvekslet med brugerne, er arkiveret i et virtuelt 

arkiv, som begge har adgang til. 

Det har vist sig, at en stor del af tiden til den konsultative bistand har fundet sted via mail og 

telefon, men der har selvfølgelig også været konkrete møder i kommunerne og på skolerne. Helt konkret har 

vi holdt møde med 24 af de i alt 38, som har henvendt sig. Det har især været sparring til formulering af 

læsehandleplaner og forsøgsansøgninger, som har ”kostet” meget tid.  

                                                           
5
 Rapporten kan downloades fra http://www.videnomlaesning.dk/projekter/kortlaegning-af-laese-skriveprojekter-i-norden/ 
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Vi er blevet utrolig godt modtaget rundt omkring, og møderne har fra brugernes side været 

velforberedte. Kun ved en enkelt mødeaftale er vi ”blevet brændt af” i sidste øjeblik. Og alle har givet udtryk 

for, at de var glade for muligheden for at få sparring. En oplevelse, som vi til fulde har fået bekræftet via 

tilfredshedsundersøgelsen fra januar 2011 (jf. side 7). 

Tilbuddet har været målrettet grundskolen, men kun en enkelt fri grundskole har benyttet sig 

af muligheden. Ligeledes må det konstateres, at der slet ikke har været henvendelser fra specialskoler. Et 

eventuelt fremtidigt tilbud bør medtænke denne udfordring. 

Et fremtidigt tilbud? 

Oplevelser, spørgeskemaer og resultater fra det forløbne år peger entydigt i retning af, at tilbuddet om 

konsultativ bistand bør fortsætte. Da Kortlægningsprojektet i sin tid blev formuleret, var det visionen, at 

dette år skulle bruges til at opbygge et tilbud, som Nationalt Videncenter for Læsning - 

Professionshøjskolerne fremover kunne udbyde mod betaling. Som situationen er i skoler og kommuner i 

dag, tror vi desværre ikke på ideen længere. Dertil er rådighedsbeløbene blevet reduceret for kraftigt. Nogle 

kommuner og skoler har haft midler til at tilkøbe fx kurser og oplæg, men det har været tilfældet i meget 

begrænset omfang. 

Folkeskolens undervisning, elevernes læsefærdigheder og lærernes faglige kompetencer er til 

stadighed til debat i medier og blandt politikere. Efter vores vurdering er et tilbud om gratis konsultativ 

bistand en relativ billig måde at styrke fagligheden.  
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Bilag 1: Midtvejsrapport fremsendt til Undervisningsministeriet 

oktober 2010 
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Bilag 1.1: Seks små at gå hjem på 
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Bilag 1.2: Brev til skolechefer, august 2010 
 

Til skolechef ### 

Adresse 

Går I og pusler med ideer til læse- og skriveprojekter? 

… så er der mulighed for at få hjælp til at udvikle og konkretisere jeres ideer. 

Nationalt Videncenter for Læsning kan i skoleåret 2010/11 tilbyde gratis konsultativ bistand til 

kommuner og skoler, som er interesserede i at sætte gang i læse-, skrive- og/eller sprogprojekter. 

Den konsultative bistand er finansieret via projektmidler fra Undervisningsministeriet. 

Vi stiller ingen krav til projekternes omfang. Det kan med andre ord, lige så godt være et projekt 

med fokus på begrebsudvikling i 2. klasserne på en skole, som det kan være et stort fælles 

kommunalt projekt med henblik på udvikling af lærernes kvalifikationer til undervisning i læsning og 

skrivning i alle fag. Vi lægger vægt på, at et projekt er grundigt beskrevet, således at elevers og/eller 

læreres udbytte af projektet på sagligt grundlag efterfølgende kan vurderes. Det er den indledende 

beskrivelse som er afgørende for kvaliteten af den efterfølgende evaluering.  

Vi tilbyder os derfor som sparringspartnere i denne proces. Vi kan bidrage med fx ideer til 

projektbeskrivelse eller kursusrække, kritiske spørgsmål til jeres kommunale læsepolitik eller 

kommentering af ansøgninger. 

Det første skridt er det største skridt! 

I alle udviklingsprocesser er det første skridt det afgørende skridt. Her vælges retning, hastighed og 

rammer for processen. Derfor er det af afgørende betydning, at planlægningen af projektet er 

tænkt godt igennem.  

Hvis det er muligt vil vi meget gerne være med, før det første skridt tages! 

Mange venlige hilsner  

og håb om fremtidigt samarbejde 

 

Lis Pøhler og Nina Kledal  

Nina Kledal er master i professionsudvikling, med speciale i læsning og læsevanskeligheder, er lærer i indskolingen og i 

specialafdelingen på Lemtorpskolen i Lemvig, censor i specialpædagogik ved professionshøjskolerne, og tilknyttet 

Nationalt Videncenter for Læsning – Professionshøjskolerne som konsulent.  

Nina kan kontaktes på nina.kledal@gmail.com eller telefon: 9785 5156/ 4087 5600 

Lis Pøhler arbejder som freelance pædagogisk konsulent og bla. tilknyttet Nationalt Videncenter for Læsning – 

Professionshøjskolerne som projektleder, faglig rådgiver for Skolestyrelsen om de nationale test i dansk, læsning samt 

forfatter til lærebøger og undervisningsmaterialer især om læsning og skrivning. 

Lis kan kontaktes på lis.poehler@gmail.com eller telefon: 2521 1505 

mailto:nina.kledal@gmail.com
mailto:lis.poehler@gmail.com
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Bilag 1.3: Mail til læsevejledere, september 2010 

 
I emnefeltet skrives: Går du og pusler med ideer til læse- og skriveprojekter? 

 
Vi har i skoleåret 2010/2011 mulighed for at yde gratis konsultativ bistand til kommuner og skoler, som har 
ideer til og ønsker om at sætte gang i lokale læse-, skrive- og/eller sprogprojekter. Vi kan tilbyde sparring pr. 
mail, telefon eller ved konkret møde på din skole. 
 
Hvad kan vi bruges til? 
Vi kan fx hjælpe med, at omsætte dine gode ideer til udvikling af elevernes læsning og skrivning til et konkret 
forslag, som efterfølgende kan sendes til skoleforvaltning eller fonde. Vi kan også hjælpe med at 
tilrettelægge en pædagogisk dag – fx om læsning i alle fag, eller give feedback på skolens læseindsats, 
informationsmateriale til forældrene eller hvad I ellers har gang i. 
 
Hvem kan kontakte os? 
Det er den kommunale skolechef eller skolelederen, som kan invitere os til møder – hvad enten ”møderne” 
kommer til at foregå pr. mail, pr. telefon eller face to face. Det betyder ikke, at skolechefen eller 
skolelederen konkret skal tage kontakten – det kan lige så godt være fx læsekonsulenten eller 
læsevejlederen, der på lederens vegne tager kontakt og indgår aftaler. Det væsentligste er, at lederen har 
givet accept til, at vi indgår i arbejdet. 
 
Hvem er vi? 
Nina Kledal er master i professionsudvikling, med speciale i læsning og læsevanskeligheder, er lærer i 
indskolingen og i specialafdelingen på Lemtorpskolen i Lemvig, censor i specialpædagogik ved 
professionshøjskolerne, og tilknyttet Nationalt Videncenter for Læsning som konsulent.     
Nina kan kontaktes på nina.kledal@gmail.com eller telefon: 9785 5156/ 4087 5600 
 
Lis Pøhler arbejder som freelance pædagogisk konsulent og bla. tilknyttet Nationalt Videncenter for Læsning 
– Professionshøjskolerne som projektleder, faglig rådgiver for Skolestyrelsen om de nationale test i dansk, 
læsning samt forfatter til lærebøger og undervisningsmaterialer især om læsning og skrivning.  
Lis kan kontaktes på lis.poehler@gmail.com eller telefon: 2521 1505 
 
Mange venlige hilsner 
 
 
Lis Pøhler og Nina Kledal 
 

mailto:nina.kledal@gmail.com
mailto:lis.poehler@gmail.com
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Bilag 2: En GPS til projektledere under udvikling (artikel) 
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Bilag 3: Norden læser og skriver, konference 1. december 2010 
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Bilag 4: Læsevejlederens virkelighed 2011  

Rapporten fremsendes som selvstændigt bilag. Den kan downloades fra 
http://www.videnomlaesning.dk/projekter/kortlaegning-af-laese-skriveprojekter-i-norden/ 

 
 
 

 

http://www.videnomlaesning.dk/projekter/kortlaegning-af-laese-skriveprojekter-i-norden/
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Bilag 5: Tilfredshedsundersøgelse om konsultativ bistand 2010/11 

 
28. februar 2011 udsendte vi spørgeskema til de personer, som på daværende tidspunkt havde modtaget 
konsultativ bistand. Spørgsmålene var indskrevet i en spørgeskemaformular.  
 
Vi modtog 26 svar, hvilket giver en svarprocent på 100%! 
 

I dette skoleår har nationalt Videncenter for Læsning kunnet tilbyde gratis konsultativ bistand 
til kommuner og skoler, som ønsker at sætte gang i elevernes læse-, skrive- og/eller sprogudvikling. Vi har 
allerede haft kontakt med 28 ud af landets 98 kommuner. Det er vi selv ganske godt tilfredse med. 

 
Vi kunne imidlertid godt tænke os at samle lidt op på vores besøg og høre jeres vurdering af 

udbyttet. Derfor retter vi denne henvendelse til alle de primære kontaktpersoner vi indtil nu har været i 
kontakt med. Vi håber, I vil bruge højst fem minutter at besvare de seks spørgsmål i dette spørgeskema. Har 
I supplerende bemærkninger, så er I naturligvis velkomne til at skrive eller ringe til os om det. 

 
Vi vil gerne have besvarelserne retur senest mandag den 28. februar 2011. 
 
På forhånd tak 
 
Nina Kledal, nina.kledal@gmail.com, tlf. 4087 5600 
 Lis Pøhler, lis.poehler@gmail.com, tlf. 2521 1505 

  

mailto:nina.kledal@gmail.com
mailto:lis.poehler@gmail.com
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5.1 Spørgeskemaet 

 
1. På hvilket niveau er du ansat 

a. Kommuneniveau 

b. Skoleniveau 

2. Hvad ønskede du sparring til (sæt gerne flere x’er) 

a. Udvikling af læsepolitik 

b. Udvikling af skrivepolitik 

c. Ideer til kompetenceløft i lærergruppen 

d. Igangsættelse af udviklingsarbejde om [tomt skrivefelt] 

e. Sparring til fremtidig testplan 

f. Andet [tomt skrivefelt] 

3. På hvilken måde har du fået sparring (sæt gerne flere x’er) 

a. Mail 

b. Telefon 

c. Kommentering af dokumenter 

d. Møde  

e. Andet [tomt skrivefelt] 

4. Har den konsultative bistand påvirket dit videre arbejde med området? 

a. Ja 

i. Hvordan? [tomt skrivefelt] 

b. Nej 

i. Hvad mener du er årsagen til det? [tomt skrivefelt] 

5. Angiv din tilfredshed med den konsultative bistand, du indtil nu har modtaget 

a. 1 – meget utilfreds 

b. 2 – utilfreds 

c. 3 – tilfreds 

d. 4 – meget tilfreds 

e. Du må meget gerne uddybe din vurdering [tomt skrivefelt] 

6. Tror du, at der i fremtiden vil være behov for en lignende ordning med tilbud om gratis konsultativ 

bistand? 

a. Ja 

i. Har du ideer til ændringer af den nuværende ordning? [tomt skrivefelt] 

b. nej  

i. Vil du begrunde hvorfor? [tomt skrivefelt] 

 
 
Tak fordi du tog dig tid til at besvare spørgsmålene. Du hører fra os, når vi har bearbejdet resultaterne. 
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5.2 Resultater af Tilfredshedsundersøgelsen 

1. På hvilket niveau er du ansat? 

 Antal 

Kommuneniveau 11 

Skoleniveau 14 

I alt 25 

 

2. Hvad ønskede du sparring til? ? Sæt gerne flere X’er 

 Antal 

Sparring til læsepolitik 11 

Sparring til skrivepolitik 3 

Ideer til kompetenceløft i lærergruppen 4 

Igangsættelse af udviklingsarbejde 12 

Sparring til fremtidig testplan 4 

Andet6 7 
  

3. På hvilken måde har du fået sparring? Sæt gerne flere X’er 

 Antal 

Mail 3 

Telefon 3 

Kommentering af dokumenter 8 

Møde 14 

Andet 0 

I alt 22 
 
 

4. Har den konsultative bistand påvirket dit videre arbejde med området? 
Hvis ja, hvordan? Hvis nej, hvad mener du er årsagen til det? 

Ingen har svaret direkte ja eller nej, men 16 har uddybet ja-svaret, mens tre har uddybet nej-

svaret. Uddybningerne (som er gengivet i uredigeret form herunder) tegner et billede af stor tilfredshed med 

kvaliteten i sparringen. De tre, som har svaret at den konsultative bistand ikke har hjulpet dem videre i 

arbejdet, har alle angivet at det var forhold internt på skolen eller i kommunen, som var årsag til det.  

Uddybning af ja-svar 

1. Ja i høj grad 

2. Ja i forhold til prioritering af indsats og videreudvikling 

3. Vi har nu en kontaktperson i kommunen og er så småt i gang. 

4. … med hensyn til dokumentation af elevernes udbytte af projektet 

5. … jeg forstår ikke spørgsmålet 

                                                           
6
 Færdiggørelse af lokal læsehandleplan, skoleledelsens stategiarbejde, læsevejledersamarbejde, Igangværende udviklingsprojekt i 

læsning, ansøgning om fælles kommunalt skrive- og sprogudviklingsforløb i kommunens skoler og daginstitutioner, sparring til 
igangværende arbejde med læsning i fagene, samt ideer til hvordan elever bedre motiveres. 
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6. Det har været meget givende at modtage så kompetent og konkret sparring og rådgivning - og ideen 

om at arbejde med at styrke elevernes skriftlige produktion har vi taget til os –TAK 

7. Kvalificeret sparring 

8. Det har været afgørende for vores egen afklaring og præcisering af projektet - vores 

projektansøgning blev bevilget 

9. Ja, vi har fået fokus på, at det er vigtigt at gøre status før man igangsætter et projekt for senere at 

have noget at måle udviklingen i forhold til. Være bevidste om, hvorfor der er et behov for at 

igangsætte et projekt. 

10. Lis fik os videre i processen. Hun har fået os til at tænke mere konkret på, hvad det var vi ville lave 

projekt om. Lis har givet os kvalificeret og inspirerende sparring igennem hele forløbet. Hun har helt 

konkret været inde i projektet og har her hjulpet og inspireret os til at blive konkrete. Det har været 

en stor hjælp. 

11. Hjulpet mig til at få struktur på arbejdet samt mange gode input 

12. Konstruktiv og struktureret plan for vores fremtidige ansøgninger/ arbejde 

13. Sparringen har holdt processen på sporet 

14. Har gjort arbejdet mere målrettet og strammet op på projekt 

15. Ja, positivt, vi har arbejdet videre med idéerne fra jer 

16. Ja men jeg kunne stadig godt bruge hjælp 

 

Uddybning af nej-svar 

1. Bistanden er ikke årsagen. Lærergruppen var ikke indstillet på aktiv deltagelse endnu 

2. Vi fik aldrig iværksat et projekt. 

3. Vi kunne ikke mobilisere det kommunale system til at deltage 

 

5. Angiv din tilfredshed med den konsultative bistand, du indtil nu har modtaget 

 

Meget utilfreds Utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Svar i alt 

0 0 7 12 19 

 

Igen tegner sig et meget positivt billede og tilfredshed med kvaliteten i sparringen.  

Uddybninger af svarene: 

1. Tilfreds men lidt kort 

2. Der var en god snak hvor der kom flere ideer frem 

3. Mødet satte gang i vores fokus på samarbejde 

4. Vi havde et godt møde, og det var fint at få vendt sit projekt med en fagperson 

5. Har en gang om måneden møde med min ppr chef 

6. Tilfredshed men processen kunne desværre ikke følges helt til dørs af tidsmæssige årsager 

7. Den sparring jeg har fået har været fin. Jeg tror, jeg kunne have fået mere sparring hvis jeg selv 

havde været mere aktiv 

8. Meget tilfreds 

9. Kompetent faglig rådgivning 

10. Meget tilfreds - kun positive tilbagemeldinger 

11. Meget tilfreds 
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12. Vi havde en rigtig god dialog på mødet, hvor der blev taget udgangspunkt i det igangværende 

arbejde med fokus på forbedring 

13. Vi var gået i stå, så den konsultative bistand var med til, at vi kom videre 

14. Vi ved fremadrettet, hvad vi kan gøre 

15. Fin kontakt 

16. Altid yderst kompetente svar på spørgsmål og hjælp til at komme videre 

17. God faglig sparring og gode idéer til det videre arbejde. Præcist det jeg efterlyste! 

18. Konstruktiv kritik 

 

6. Tror du, at der i fremtiden vil være behov for en lignende ordning med tilbud om gratis 

konsultativ bistand? Uddyb gerne dit svar og evt. kom med ideer til ændringer af den 

nuværende ordning. 

20 har svaret på spørgsmålet, og alle 20 har svaret, at de mener, at der er behov for en sådan 

ordning. 18 har uddybet svaret (se herunder), og de bekræfter den positive oplevelse af tilbuddet. Ingen af 

uddybningerne indeholder forslag til ændring. 

1. Jeg vil meget gerne fortsat have muligheden 

2. Det kunne være dejligt 

3. Ja det tror jeg og vil gerne benytte igen 

4. Det er en god mulighed for at lade sig udfordre inspirere / videndeling 

5. Danmarks Lærerforening har sat gang i Vi læser for livet. 

6. Især i forbindelse med projektbeskrivelsen, tror jeg det er vigtigt, da det vil kunne opkvalificere den 

senere evaluering af projektet. Endvidere vil et eller to statusmøder undervejs være 

hensigtsmæssigt. 

7. Uden tvivl 

8. Ja så ganske bestemt. Vi sidder mange der ikke har andre sparrings muligheder 

9. Ja helt klart. Det har været afgørende for udviklingen af vores projekt, som er et løft til hele 

kommunens skole og daginstitutionsområde. 

10. Det er altid relevant at skulle reflektere over det arbejde man gør og hvorfor man gør det, så det kan 

blive endnu bedre. 

11. Der må være andre personer, der ønsker at lave et tiltag, og som har brug for at kunne få sparring 

for at komme i gang. 

12. Ja, der vil helt sikkert være brug for dette fremadrettet. Som læsevejleder sidder man ofte med 

problemstillinger, som kan være svære at drøfte med andre på skolen. Jeg var ikke klar over, at der 

var et tilbud, men mere fokus på at tilbuddet eksisterer. Man kan jo næsten ikke tro, at noget er 

gratis i denne tid. 

13. ja, hvis man ønsker at lytte til "græsrødderne", hvor ideerne skabes 

14. Det ville være rigtig dejligt 

15. Kvaliteten forbedres 

16. Ja, helt sikkert 

17. Ja der er et kæmpe behov for udvikling på læseområdet. Jeg arbejder med de store elever i 10. 

klasse og her har der hidtil ikke været så stor fokus som på indskolingen. Jeg tror, der fortsat vil være 

et stort behov. Jeg har i hvert fald et behov. Desuden har jeg ikke kunnet finde nogen andre 

læsevejledere i 10. klasse i mit område. 

18. Jeg forestiller mig, at det er en god hjælp til at komme i gang. 


