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Hvilke målrettede 
skoleindsatser kan 
løfte elever med eller i 
risiko for læse-
vanskeligheder?



Baggrund

I alle lande er der en stor gruppe elever, som forlader skolen uden at have tilstrækkelige 
læsefærdigheder.

Fx, ifølge PISA-testene har i gennemsnit ca. 20-25% af eleverne i OECD landene ikke 
tilstrækkelige læsefærdigheder. I Danmark er den her gruppe lidt mindre, men stadig stor (ca. 
15%).

Findes der skoleindsatser som kan løfte gruppen af elever, som har, eller er i risiko for, 
læsevanskeligheder?



Grundlag: 3 forskningsoversigter

3 forskningsoversigter om indsatser (alle referencer findes sidst i præsentationen), som: 

Er målerettet forbedring af akademiske færdigheder for elever med lav socioøkonomisk 
baggrund eller med – eller i risiko for at udvikle – akademiske vanskeligheder i hhv. klassetrin 0.-
6. og 7.-12.

Er gennemført i skoler i OECD-landene.

Brugte eksperimentelle (RCTs) eller kvasi-eksperimentelle (QES) metoder. Dvs. vi var 
interesseret i kvantitative effektmålinger.

Evaluerede effekterne på standardiserede tests i læsning (eller matematik).



Inkluderede studier

Litteraturen om målerettede skolindsatser er stor:
Vi screenede totalt mere end 35.000 studier på titel og abstrakt, mere end 5.000 i fuldtekst og inkluderede 
samlet set ca. 1.000 studier i de tre oversigterne.

Færre studier kunne analyseres kvantitativt. Meta-analyserne inkluderede, som mest, 71, 101, og 204 
studier.

… men meget domineret af studier fra USA: 75-86% af de inkluderede studier er amerikanske.

Flere studier i de lavere klassetrin og få studier i klassetrin 10.-12.

Varierende metodekvalitet.



3 hovedresultat

1. Der er indsatser med betydende effekter i alle klassetrin.

2. Alle læseområder virker kunne løftes. 

3. Tutoring og elev-til-elevlæring er de undervisningsmetoder med de mest robuste og typisk også 
største effekter.



Resultat 1: Der er indsatser 
med betydende effekter i alle 
klassetrin



Gennemsnitseffektstørrelser pr. klassetrin



Hvad er en stor effekt?

Forskellen på de danske nationale tests i læsning mellem barn med forældre i den laveste og 
højeste indkomstkvartil og mellem barn til ikke-vestlige indvandrere og øvrige er ca. 0,5-0,7 
standardafgivelser beroende på gruppe og klassetrin.

Forskellen på standardiserede læsetests mellem dem som hhv. får og ikke får ”free and reduced
price lunches” er 0,5-0,7 standardafvigelser i USA.

Baseret på 1.942 effektstørrelser fra 747 RCTs, som evaluerer en uddannelsesintervention med 
standardiserede tests, foreslår Kraft (2020) at effektstørrelser under 0.05 er lille, 0.05-0.20 er 
mellem, og over 0.20 er en stor effekt. Median-effektstørrelsen er 0.10 i Krafts stikprøve.



• Diagrammet viser den gennemsnitlige 
progression i USA på lignende 
standardiserede tests som vi inkluderer.

• Gennemsnitseffekterne i vores oversigter er 
mellemstore eller store i alle klassetrin uanset 
sammenligningstype.

• Gennemsnittet indeholder også indsatstyper 
med små eller ingen effekter. 

• En rimelig konklusion er, at der er indsatser 
med betydende effekter i alle klassetrin.

Hvad er en stor effekt 
(forts.)?



Resultat 2: Alle læseområder 
kan løftes 



• Øvre billede viser effektstørrelser pr. 
læseområde i klassetrin 0.-6.

• Nedre billede viser effektstørrelser pr. 
læseområde (og et par andre områder) i 
klassetrin 7.12.

• Effekterne er positive i alle læseområder og 
forskellene mellem områder er altid små.

Effekter pr. 
læseområde



Resultat 3: Stærkest evidens for 
tutoring og elev-til-elev læring



Tutoring

Tutoring omfatter metoder, hvor elever modtager supplerende faglig støtte, fx af lærere eller 
vejledere (tutorer), i en tidsbegrænset periode (typisk 10-20 uger). Tutoring afholdes en-til-en 
eller i mindre grupper.

To af oversigterne undersøger en bredere kategori end tutoring – undervisning i små grupper (<= 
5 elever) af voksne – men langt de fleste studier er rettet mod, at forbedre faglige færdigheder 
(tutoring mere end mentoring).

Tutoring-indsatserne er ofte, særlig i lavere klassetrin, helt eller delvis manualbaserede.

Gennemsnitseffektstørrelserne ligger mellem 0,3-0,4 standardafvigelser, men der er stor 
variation omkring gennemsnittet.



Elev-til-elev læring

Elev-til-elev læring refererer til en bred vifte af indsatser med den fællesnævner, at elever 
systematisk og struktureret (ofte efter en manual) arbejder i gruppe for at understøtte hinandens 
læring.

De fleste studier undersøger indsatser, hvor klassekammerater arbejder i par og læreren styr 
arbejdet. 

Få indsatser bruger fx ældre elever som tutorer eller samarbejde i større elevgrupper (> 2 
elever).

Gennemsnitseffektstørrelserne ligger mellem 0,2-0,4.  



Andre undervisningsmetoder

Vi finder ikke robust evidens for substantielle effekter af indsatser som kun bruger:
Computer-assisteret undervisning 

Coaching af lærere

Incitamenter rettet mod elever 

Progressionsmonitorering

Undervisning i mellem-store grupper (6-20 elever)

En begrundelse er at antallet studier er relativt få for en del af de ovenstående komponenter. 
Men også indsatser som bruger kombinationer af komponenter har typisk mindre effektstørrelser 
end tutoring og elev-til-elev læring.



Hvorfor fungerer tutoring og elev-til-elev 
læring godt?

Begge metoder indeholder dele, som ifølge pædagogisk og psykologisk teori burde fungere godt, 
fx:

Tæt feedback. 

Undervisning som kan tilpasses den enkelte elev.

Social interaktion med ”rollemodeller”.



Hvad med langsigtede effekter?

Næsten alle studier med opfølgning på længere sigt gør brug af tutoring og er rettet mod læsning 
i klassetrin 0.-6. Få måler effekter på virkelig lang sigt.

Effekterne reduceres over tid, men er stadig substantielle 2 år efter indsatsens slut.

At indsatseffekter reduceres over tid er et meget almindeligt resultat, men det er uklart hvorfor 
det sker. Det behøver ikke betyde, at indsatsgruppen glemmer de færdigheder, de lært under 
indsatsen.



Hvilke indsatser vil fungere i danske skoler?

Der er desværre langt færre danske og skandinaviske studier af indsatser målrettet elever med 
læsevanskeligheder, som har målt effekter med lodtrækningsforsøg eller kvasi-eksperimentelle 
metoder.

Er det sandsynligt, at samme indsatstyper vil fungere også i danske skoler? 

Mere generelt, hvorfor varierer effekterne af indsatser mellem studier?



Tutoring og elev-til-elev læring i Skandinavien

Både tutoring og elev-til-elev læring er relativt velkendte undervisningsmetoder i danske og 
skandinaviske skoler, selvom få indsatser er blevet evalueret.

Kender kun en skandinavisk effektmåling af en elev-til-elev læringsindsats rettet mod læsning. 

Studier af tutoring-indsatser i skandinaviske grundskoler har både vist større, lignende og mindre 
effekter end gennemsnittet i den internationale litteratur. 

Det tyder på, at andre faktorer end land/skolesystem er vigtigere forklaringer til hvorfor effekterne 
varierer. 



Eksempel: Läsklar/Læseklar

Läsklar er en multisensorisk legebaseret metode, som er udviklet af førskolelærer og 
specialpædagog Anna Aldenius Isaksson. 

Metoden er oprindeligt udarbejdet til svenske elever, der ikke har lært at læse inden for 
rammerne af den almene undervisning i deres første år i skolen (typisk 0.-1. klasse).

VIVE har sammen med lærer i Hvidovre og Anna Aldenius Isaksson udviklet en dansk version, 
Læseklar.

Idéen med Läsklar/Læseklar er et tidligt løft af eleverne, inden vanskelighederne bliver en del af 
elevens selvbillede.



Formål og indhold

Hovedformål: at hjælpe eleverne, at knække læsekoden. 

Læseklar kombinerer tre overordnede komponenter: 
Fokus på fonologisk bevidsthed og koblingen mellem lyd og bogstaver.

Intensiv undervisning i små grupper (dvs. tutoring).

Multisensoriske indlæringsmetoder.

Tre typer af sessioner (alle tre legebaserede), med formål at: 
Hjælpe elever at forstå, at ord angiver et indehold og har en form som består af fonem og hvordan 
bogstæver og lyd hænger sammen. 

Lære elever, hvordan man sætter bogstavslydene sammen til korte ord (afkode). 

Afkode korte stavelser med flyd.



Effektmålinger af Läsklar/Læseklar

Et lodtrækningsforsøg i 12 svenske skoler (0. og 1. klasse) viste store kortsigtede effekter på 
tidlige læsefærdigheder, 2-3 ganger større end gennemsnittet i vores oversigter.

Et lodtrækningsforsøg i 13 danske skoler (0. klasse), hvilket blev delvis afbrudt af nedlukningerne 
under Corona-pandemin. Resultaterne er dermed usikre. I de skoler, der nåede at gennemføre 
indsatsen ser effekterne positive ud, men er klart mindre end i Sverige.

(VIVE er i gang med et større forsøg i Danmark.)



Hvad forklarer effektforskellen mellem Läsklar
og Læseklar?

For bogstavviden kan den lavere effektstørrelse delvis forklares med, at de danske elever starter 
på et højere niveau og at kontrolgruppen øger deres færdigheder mere end i Sverige. 

Størst forskel for afkodning, der alle elever starter på 0. Forskellen kan i stedet forklares med, at 
implementeringen ikke var lige så god i Danmark: 

Færre fik hele indsatsen.

Blandingen af sessioner fulgte ofte ikke manualen.

Effektforskellene kan derfor sandsynligvis i nogen grad kan forklares med kontekstfaktorer, men 
særligt med implementeringsfaktorer.

Mere fokus på bogstavviden i de danske skoler eller var det kun, at deltagerne var anderledes? 

Anderledes rekruttering og uddannelse af tutors?



Sammenfatning

Der findes indsatser, i alle klassetrin, som kan give et væsentligt løft af elever, som har – eller er 
i risiko for at udvikle – læsevanskeligheder.

Effekterne er store, i princip uanset hvilket område indenfor læsning som indsatserne retter sig 
mod.

Fællesnævneren for de indsatstyper – tutoring og elev-til-elev læring – som har størst effekter og 
stærkest evidens, er undervisning i små grupper (af enten voksne eller andre elever).

Det er sandsynligt, at tutoring og elev-til-elev læring kan fungere godt også i danske skoler, men 
der er relativt få studier og implementeringen er afgørende for effektstørrelsen.



Hvad mangler vi viden om?

I en dansk/skandinavisk kontekst, synes jeg vi har brug for flere studier af tutoring og elev-til-elev 
læring – både for at udvikle nye indsatser og måle effekterne.

Implementering: hvordan kan skoler bedst støttes, så at implementeringskvaliteten bliver høj 
nok?

Hvor godt fungerer elev-til-elev læring for eleverne med de største vanskeligheder?

Hvor vigtig er gruppestørrelsen i tutoring-indsatser?

Omkostningseffektivitet og langsigtseffekter.
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