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Projektets mål 

Projektets mål er at udvikle og afprøve en mentorfunktion som kan støtte 
dobbeltudfordrede ordblinde børn på mellemtrinnet

Udvikling af: 

• Mentorfunktion og mentorredskaber

• En samarbejdsmodel omkring en mentorfunktion



Definition af målgruppen dobbeltudfordrede 
ordblinde børn

”Forældre der har svært ved at hjælpe med skolearbejde 
derhjemme”



Hvordan udvalgte vi skolerne og efter hvilke 
kriterier?

• Vive rapport 2018

• Læsekonsulenter med til at finde skoler

https://www.vive.dk/da/nyheder/2018/her-bor-de-udsatte-boern-og-unge-i-danmark/



Organisering og deltagere

• 12 UC-konsulenter (to fra hvert UC)

• 12 skoler: læsevejleder, leder, 
mentorer, børn og forældre

• 12 kommuner: læsekonsulenter

• 106 børn i alt (144 oprindeligt)



Iterativt undersøgelsesdesign – to gennemløb (2 skoleår)

indsats

afprøvning

evaluering

forbedring 
og redesign

1. år: seks skoler

2. år: seks nye 

skoler + de seks 

‘gamle’ med nye 

børn



Indsatsen Ordblindevenlig undervisning



Indsatsen uddannelse af mentorer: 

• 4 kursusgange: her introducerer UC-konsulenten fagligt 
indhold og arbejdsmetoder, som mentoren bruger i indsatsen

• 4 efterfølgende mentorindsatser 

• Sparring mellem hver kursusgang

Skoleåret 2021-2022

Kursus1 
26.august

Indsats1
Kursus2 

4.november
Indsats2

Kursus3 
3.februar 

2022
Indsats3

Kursus4 
20.april

Indsats4



Kursusindhold: Fire temaer

• Overblik, mentorfunktion, introduktion 
til konkrete evalueringsredskaberMentoren

• Ordblindhed, selvbillede, motivation, 
mindset, self-efficacy, redskaber til 
mentorsamtaler med børnBarnet

• Læse- og skriveteknologi (LST), 
læsestrategier m LST, 
ordblindevenlig undervisning, 
inklusion, redskaber

Klassen

• Inspiration til læseaktiviteter i 
hjemmet, LST, ordblindhed, 
forældresamarbejde og redskaber til 
forældresamtaler

Hjemmet



At være barnets mentor med et formål

øget self-efficacy

læseudvikling

læsekompetencer med 
LST
læsestrategier med 
LST

trivsel

udvikle realistisk 
høje mestringsforventninger



Hvad ville vi undersøge og hvordan?

Børnenes læseforståelse med LST (læsevejlederen)

• EVALD: baseline måling af læseforståelse med LST (måling for 
målingens skyld)

• EVALD samtaleark

Børnenes mestringsforventning (mentorerne)

• Samtaleark inspireret af Burden ‘My self as a learner’

Børnenes LST-strategier – særligt læsestrategier (mentorerne)

• LST-registreringsmateriale



Hvad ville vi undersøge og hvordan?

Mentorfunktionens betydning for de involverede, samt evaluering: 

Skolens udgangspunkt og udvikling mod ordblindevenlig skole (UC-konsulenter)

• Survey af al pædagogisk personale

Kvalitative interview (UC-konsulenter)

• Skoleleder før og efter interview

• Læsevejleder før og efter interview

• Mentor før og efter interview

• Afsluttende forankringssamtale med skoleleder, læsevejleder og læsekonsulent

• Afsluttende fokusgruppeinterview med mentorbørn på 6 skoler

Logbøger

• UC-konsulenter

• Mentorer



Så dykker vi ned i…

• Mentorfunktionen

• Mentorbørnenes mestringsforventning

• Mentorbørnenes oplevelse af at være med projektet

• Samarbejdsmodellen



Hvad er en mentor?

Mentoren i projekt Læsesucces er 
barnets advokat. Med ægte 
nysgerrighed og interesse indgår 
mentoren et samarbejde med barnet 
om at forstå, hvordan barnet oplever 
skole og hjem og sammen forsøger de 
at finde måder at gøre tingene på, som 
kan støtte barnets læseudvikling - både 
i skolen og derhjemme.



Hvad er en mentor i projekt Læsesucces?
Erfaringer fra 1. år

Tema: Mentor som en, der kan understøtte 
elevens arbejde og brug af ressourcer
Tema: Mentor som en, man har tillid til og er tryg 
ved og kan snakke med
Tema: Mentor som en der understøtter 
barnets selvtillid
Tema: Mentor fungerer som brobygger og støtte 
for barnet i forhold til lærerne og kan understøtte 
deres hjælp til barnet

Læs mere i Viden om Literacy vol. 33, maj 2023 



Mestringsforventning – hvorfor var det relevant at undersøge? 

• Ordblinde elever har ofte lav mestringsforventning

= Vurdering af egen evne til at organisere og udføre 
en opgave 
og lykkes med det

• Binder selvbillede, motivation og målorientering 
sammen.

• Virker som prædiktor for fremtidige præstationer
• Bygger på tidligere erfaringer

Læs mere om hvad vi fandt ud af i Viden om 
Literacy vol. 33, maj 2023 

Selvbillede

MotivationMålorientering



Hvorfor er det relevant at spørge børnene om deres 
oplevelse af at have en mentor?

• Børn som kompetente medskabere af skolens praksis (Kampmann, 
2000)

• Relevant at synliggøre børnenes oplevelse, så det kan inddrages i 
skolernes udvikling af mentorfunktionen. 

Undersøgelsesspørgsmålet er altså:

Hvordan har børnene/eleverne oplevet at have en mentor og eller i 
relation til deres oplevelse af at være ordblinde/i ordblindevanskeligheder

Læs mere i Viden om Literacy vol. 33, maj 2023 



Hvorfor er det relevant at udvikle en 
samarbejdsmodel med fokus på en mentorrolle i 
grundskolen? 

• Dobbeltudfordrede børn har brug for mere støtte

• Samarbejdsmodellen kan udbredes og videreudvikles i praksisfeltet

Samarbejdsmodellen bliver tilgængelig i løbet af efteråret 

https://www.videnomlaesning.dk/projekter/laesesucces-for-ordblinde-

boern/

https://www.videnomlaesning.dk/projekter/laesesucces-for-ordblinde-boern/


Hvordan udviklede vi modellen

Evalueret efter 1. og 2. år:

Kvalitative interview (UC-konsulenter)

• Skoleleder før og efter interview

• Læsevejleder før og efter interview

• Mentor før og efter interview

• 2. år: Afsluttende forankringssamtale med skoleleder, læsevejleder og 
læsekonsulent



Materialer udviklet i Læsesucces
• Webdok ”Mentor som bindeled”

• Tre plakater: Mentorplakaten, Lyttelæsning og Ordblindevenlig 
undervisning

• Afdækning af teknologibaserede læsestrategier

• Inspirationsmateriale til undervisning i teknologibaserede 
læsestrategier

• Desuden kommer 3 film i løbet af efteråret. To forældrehenvendte 
og én der er en del af inspirationsmaterialet 

• Samarbejdsmodellen bliver også gjort tilgængelig i løbet af 
efteråret

Alt sammen på 
https://www.videnomlaesning.dk/projekter/laesesucces-for-ordblinde-
boern/

https://www.videnomlaesning.dk/projekter/laesesucces-for-ordblinde-boern/

