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Problemstilling
I danskgruppen i udskolingsteamet på Charlotteskolen har vi i de sidste 3 år haft særligt fokus på at højne
elevernes læseforståelse gennem eksplicit undervisning i læseforståelsesstrategier. Undervisning i læseforståelsesstrategier er derfor jævnligt på dagsordenen til fagteammøder, hvor vi udveksler erfaringer og sparrer med hinanden. Udover at jeg selv er dansklærer i en af udskolingsklasserne på skolen, har jeg i min
funktion som læsevejleder en faciliterende rolle i forhold til at implementere læseforståelsesstrategierne i
undervisningen. Det er vores erfaring, at langt de fleste elever umiddelbart profiterer af undervisningen.
Dog oplever vi, at der i hver klasse er en mindre gruppe elever, som ikke i tilstrækkelig grad formår at internalisere strategierne, og som vedbliver at have vanskeligt ved at forstå og fortolke alderssvarende tekster. I
litteraturundervisningen synes eleverne bl.a. at have vanskeligt ved at drage tankeslutninger om det, der
ikke er direkte formuleret i teksten, hvilket betyder, at de ofte har svært ved at forstå hovedpersonens motiver, hensigter og handlinger. I danskgruppen er vi derfor optagede af, hvordan vi i højere grad kan stilladsere elever med læseforståelsesvanskeligheder i at udvikle gode læseforståelsesstrategier, så de bedre kan
deltage i fællesskabet omkring læsning og fortolkning af litterære tekster.

Problemformulering
Gennem en analyse af et særligt tilrettelagt undervisningsforløb for 3 elever med læseforståelsesvanskeligheder vil jeg undersøge, hvordan elevers læseforståelse kan stilladseres, samt diskutere hvordan erfaringer fra forløbet kan kvalificere min vejledning af kollegaer i forhold til at inkludere elever med læseforståelsesvanskeligheder i litteraturundervisningen.

Metode
Undersøgelsesmetode
Jeg vil undersøge, hvordan elever med læseforståelsesvanskeligheder kan stilladseres, så deres deltagelsesmuligheder i litteraturundervisningen optimeres. Dette gør jeg ved at designe og analysere et særligt tilrettelagt undervisningsforløb for tre elever med læseforståelsesvanskeligheder. Eleverne går i 9. klasse, og det
er min erfaring fra undervisningen, at de har vanskeligt ved at forstå og fortolke alderssvarende tekster. For
at målrette min undervisning elevernes vanskeligheder, afdækker jeg først udvalgte delfærdigheder inden
for afkodning og sprogforståelse.
Undervisningsforløbet er af 3 dobbeltlektioners varighed og fokuserer på at stilladsere eleverne i at drage
tankeslutninger om det, der ikke er direkte formuleret i teksten. Sigtet er, at forbedre deres forudsætninger
for at internalisere læseforståelsesstrategierne at forudsige og at stille spørgsmål. Hver dobbeltlektion er
bygget op om tre forskellige aktiviteter. Eleverne skal få led i en årsagskæde til at hænge sammen, eleverne
skal danne, afprøve og redigere hypoteser om tekstens indhold, og eleverne skal stille og besvare spørgsmål, som leder til en dybere forståelse af teksten. For hver aktivitet har jeg opstillet læringsmål for elevernes udbytte og tegn på læring som observationspunkter, der beskriver, om eleverne opfylder læringsmålet.
For at fastholde observationer fra undervisningen, vælger jeg at filme lektionerne. Undervisningen foregår i
et lille rum, hvor eleverne sidder rundt om et bord foran en tavle. Det er muligt at opstille en IPad på en
reol bagerst i lokalet og optage praksis. Jeg vælger at filme, fordi optagelserne giver mig mulighed for at
gense undervisningssituationerne flere gange og med forskelligt fokus, hvorved jeg opnår en dybere forståelse og et bedre refleksionsgrundlag for min analyse og diskussion af undersøgelsen (Bjørndal, 2003, s.82).
Jeg kategoriserer efterfølgende mine data i et observationsskema, som dels strukturerer tegn på læring i
forhold til læringsmålene for de forskellige aktiviteter og dels tegn, som viser om stilladseringen fungerer
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hensigtsmæssigt. Med afsæt i observationsskemaet analyserer og diskuterer jeg resultatet af min undersøgelse med henblik på at foretage en empirisk vurdering af, om der er overensstemmelse mellem intentionen med undervisningsforløbet og realiseringen i praksis (Bjørndal, 2003, s.24). På baggrund heraf diskuterer jeg, om der er erfaringer fra forløbet, som kan kvalificere min videre vejledning af kollegaer i forhold til
at inkludere elever med læseforståelsesvanskeligheder i litteraturundervisningen.

Struktur og teori
For at beskrive de specifikke vanskeligheder som er kendetegnende for elever med læseforståelsesvanskeligheder, redegør jeg med udgangspunkt i den enkle læsemodel og Oakhill, Cain og Elbro (2015) først for
udvalgte delfærdigheder indenfor læseforståelse.
Med henblik på at kvalificere den eksisterende praksis, beskriver jeg dernæst, hvordan vi i danskgruppen i
udskolingen på Charlotteskolen underviser i læseforståelsesstrategierne at forudsige og at stille spørgsmål.
Udover at beskrive strategierne gør jeg rede for danskgruppens erfaringer, didaktiske overvejelser og refleksioner i forhold til de elever, som tilsyneladende ikke profiterer tilstrækkeligt af undervisningen. I min
beskrivelse af læseforståelsesstrategierne henviser jeg til Andreassen (2008), som giver en opsummering af
forskning i forskellige typer af strategiundervisning.
Herefter introducerer jeg 3 elever med læseforståelsesvanskeligheder fra 9. klasse og foretager en afdækning af udvalgte delfærdigheder indenfor ordafkodning og sprogforståelse. Jeg afdækker deres afkodningsfærdigheder med Elbros ordlister (Center for Læseforskning, 2016), for at få indblik i præcisionen og hastigheden af deres læsning, og jeg afdækker deres sprogforståelse med testen ”Find et foto” (Rønberg,
2014) for at få indblik i bredden af deres ordforråd.
Med afsæt i danskgruppens erfaringer og resultatet af afdækningen tilrettelægger og gennemfører jeg det
før omtalte undervisningsforløb, som fokuserer på at stilladsere eleverne i at drage tankeslutninger om det,
der ikke er direkte formuleret i teksten. Stilladseringen tager udgangspunkt i grafiske modeller, dialog og
lærermodellering. Jeg henviser i denne del af opgaven til Arnbak (2015), som er inspireret af Vygotskys socialkonstruktivistiske teori om, at læring sker i en social proces i dialog med andre og til rapporten fra National Reading Panel (Shanahan, 2005), som peger på, at grafiske modeller kan være med til at understøtte
elevernes læseforståelse.
På baggrund af videooptagelser af egen praksis kategoriserer jeg data i et observeringsskema. Observeringsskemaet danner grundlag for min videre analyse og diskussion af undersøgelsesresultatet. Her anvender jeg følgende teori: Den enkle læsemodel (Elbro, 2014), Oakhill, Cain og Elbro (2015), Hanne Daugaard
(2016) og Vygotskys socialkonstruktivistiske teori (Arnbak, 2015).
Afslutningsvis diskuterer jeg, hvordan erfaringer fra forløbet kan kvalificere min fremtidige vejledning af
kollegaer i forhold til at inkludere elever med læseforståelsesvanskeligheder i litteraturundervisningen. Jeg
vælger her at tage udgangspunkt i den systematiske problemløsningsstrategi (Skogen, 2009), Arnbak (2015)
og Hilling (2009).
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Den enkle læsemodel
Den enkle læsemodel viser, at læsning består af færdigheder indenfor hovedkomponenterne ordafkodning og sprogforståelse (Elbro, 2014, s. 43). Afkodning
skal forstås som de processer, der fører til identifikation af de enkelte ord, hvorimod sprogforståelse skal
forstås som de processer, der fører til genskabelse af
et sammenhængende forestillingsindhold (Elbro,
2014, s. 31-33). Modellen illustrerer, at afkodning og
sprogforståelse kan betragtes hver for sig, men at god
læsning er betinget af veludviklede færdigheder inFigur 1: Illustration efter Scarborough (2001), gengivet i Elbro
denfor begge komponenter. Med udgangspunkt i mo- (2014)
dellen kan der skelnes mellem tre forskellige slags læseforståelsesvanskeligheder. Specifikke vanskeligheder med ordafkodning, specifikke vanskeligheder med sprogforståelse eller sammensatte vanskeligheder
med både ordafkodning og sprogforståelse (Oakhill, Cain og Elbro, 2015, s. 15-18). Da udvikling af afkodning og sprogforståelse forudsætter forskellig undervisning, er afdækning af elevernes læsevanskeligheder
en forudsætning for, at undervisningen kan målrettes den enkelte elev bedst muligt (Oakhill et al. 2015, s.
12).

Elever med sprogforståelsesvanskeligheder
Sprogforståelse
Når en forfatter skriver en tekst, er der en del, som ikke bliver direkte formuleret i teksten. For at forstå den
fulde mening med teksten, må læseren derfor selv uddrage og skabe mening ved at undersøge og interagere med teksten. At læse tekster med forståelse kræver altså, at læseren under læsningen skaber mening
i teksten ved at drage inferens. I denne proces danner læseren en indre mental model af meningen med
tekstens indhold (Oakhill et al. 2015, s. 23-25). Som det fremgår af den enkle læsemodel, forudsætter denne
tekstkompetence, at læseren bl.a. er i besiddelse af en række veludviklede sprogforståelsesfærdigheder. I
det følgende afgrænser jeg mit teoriafsnit til at omhandle aktivering af ordbetydning og forhåndsviden, inferensdragning og forståelsesmonitorering, som er de delfærdigheder indenfor sprogforståelse, jeg senere
vil inddrage i analysen og diskussionen af min undersøgelse.

Aktivering af ordbetydninger og forhåndsviden
Man kan kende betydningen af et ord på flere forskellige niveauer. Nogle ord kender man overfladisk. Man
har måske hørt det før og ved nogenlunde, hvad det betyder. Andre ord kender man i dybden. Hvis man har
en dybt kendskab til et ord, kender man ikke blot ordets betydning, men også sammenhænge og associationer mellem det pågældende ord og andre ord. Der er god dokumentation for, at et dybt ordforråd har afgørende betydning for læserens kompetence i forhold til at danne en dækkende mental model af tekstens
indhold (Oakhill et al. 2015, s. 89-110).
For det første giver den relative dybe viden om et ord læseren mulighed for at opstille en rig mental model
af ordet allerede første gang, det mødes i teksten, hvilket letter forståelsen. For det andet øger den dybe
viden sandsynligheden for, at læseren rent faktisk aktiverer sit ordkendskab og drager de for forståelsen
nødvendige inferenser. Og for det tredje har læseren lettere ved at aktivere den del af et ord, som er relevant i en given kontekst, hvilket bl.a. betyder, at læseren hurtigere kan forbinde ords relevante betydninger
med andre ords relevante betydninger i en mental model (Oakhill et al. s. 93-96).
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Elever med forståelsesvanskeligheder har ofte et begrænset ordforråd. Begrænsningerne kan dels gælde
ordforrådets bredde og dels ordforrådets dybde. Elever med forståelsesvanskeligheder kan måske genkende et ord og kan måske også forbinde det med et forestillingsbillede, men de tænker ikke altid på ordets
relevante betydning i teksten og kan have vanskeligt ved at drage de nødvendige inferenser, hvorfor deres
samlede mentale billede af teksten bliver mangelfuldt og deres tekstforståelse utilstrækkelig (Oakhill et al.
2015, s. 101-109).
Her et eksempel fra undervisningen i 9. klasse, som illustrerer, hvordan et dybt kendskab til udtrykket et
ordentligt sæbeøje har afgørende betydning for elevernes læseforståelse. Klassen arbejder med Bent Hallers kortprosatekst Sygdom. Første linje i teksten lyder: ”Det var et ordentligt sæbeøje, han havde fået”. En
elev med et dybt kendskab til ordenes betydning, vil allerede efter første linje kunne opstille en rig mental
model af en dreng med et stort, blåt øje. Eleven ved nok også, at man kan få et blåt øje af at blive slået. Eleven med det dybe ordkendskab har derfor gode forudsætninger for at drage den nødvendige inferens, at
teksten nok handler om en dreng, der har fået et blåt øje, fordi han er blevet slået. En anden elev, som har
en mere overfladisk viden om ordene genkender dem nok og forbinder dem sandsynligvis også med forestillingsbilleder. Men hvis eleven ikke formår at koble den relevante betydning af ordene, vil vedkommende
måske se et stykke sæbe og et øje for sig. Hertil kommer at ordet ordentligt ofte betyder pænt og nydeligt,
men ikke i udtrykket her, hvor det betyder stort. Eleven som ikke kender udtrykket, har derfor ringere forudsætninger for hurtigt at drage de for forståelsen nødvendige inferenser.
Udover at et dybt ordkendskab er væsentligt for at kunne opbygge mentale modeller af tekstens indhold,
er det afgørende for læseforståelsen, at læseren hurtigt kan aktivere og forbinde de relevante ordbetydninger med relevant baggrundsviden. Det er altså ikke kun ordforrådets dybde men også hastigheden i betydningsaktivering, som har betydning for læseforståelsen. Aktivering af ordbetydning sker løbende under læseprocessen, og hvis aktiveringen sker for langsomt, kan læseren ikke nå at forbinde de relevante betydninger med andre ords relevante betydninger i mentale modeller, før der dukker nye ord op i teksten (Oakhill
et al. 2015, s.95).

Inferensdragning
Det er helt afgørende for tekstforståelsen, at læseren kan anvende baggrundsviden til at konstruere og løbende revidere den mentale model af tekstens indhold. Man skelner mellem to slags inferenser. Der er de
nødvendige inferenser, som danner en sammenhængende forståelse af tekstens indhold, og der er de uddybende inferenser, som bidrager til at konkretisere og berige læserens mentale model af teksten (Oakhill
et al. 2015, s. 30-31, s. 63-68).
Elever med forståelsesvanskeligheder drager færre nødvendige inferenser end gode læsere, og de har derfor sværere ved at danne en sammenhængende og præcis mental model af tekstens indhold. De bedst undersøgte årsager til dette er vanskeligheder med hukommelsen, manglende baggrundsviden og ordforråd,
samt lave forventninger til sammenhængen i forståelsen (Oakhill et al. 2015, s.76). Elever med forståelsesvanskeligheder har ofte en dårligere hukommelse end gode læsere. Evnen til at huske nødvendige oplysninger i teksten har stor betydning for læserens forståelse. Da inferens bygger på, at læseren løbende konstruerer og reviderer sin opfattelse af teksten ved at sammenholde oplysninger fra flere forskellige steder i teksten med relevant baggrundsviden, får vanskeligheder med hukommelsen afgørende betydning for elevernes samlede mentale model af teksten (Oakhill et al. 2015, s. 80-82). Som tidligere beskrevet forudsætter
inferensfærdigheder, at læseren anvender relevant baggrundsviden og har et dybt ordforråd. Når elever
med forståelsesvanskeligheder ikke drager en nødvendig inferens, kan det skyldes manglende baggrundsviden eller manglende ordforråd. Det er dog langtfra altid tilfældet. Ofte har eleverne den nødvendige baggrundsviden og ordforståelse, men aktiverer den ikke i tilstrækkelig grad i læsningen, hvilket hæmmer dem
i at danne inferens (Oakhill et al. 2015, s. 80). En sidste årsag til manglende inferensdragning kan være, at
læseren har lave forventninger til sammenhæng i teksten. Elever med forståelsesvanskeligheder har ofte en
lavere standard for, hvor godt de forventer at en tekst skal hænge sammen (Oakhill et al. 2015, s. 80-82).
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Forståelsesmonitorering
Gode læsere monitorerer løbende deres egen læseforståelse. Hvis teksten ikke giver mening, standser de
op og reparerer forståelsen. Det kan være de f.eks. genlæser teksten, drager en nødvendig inferens eller
undersøger betydningen af et eller flere nøgleord. Læsere som ikke er opmærksomme på deres egen forståelse, eller som ikke har strategier for, hvordan de skal reparere på forståelsen, har vanskeligere ved at
danne en dækkende mental model af tekstens indhold. Vanskeligheder med forståelsesmonitorering kan
have flere årsager. Forståelsesmonitorering stiller bl.a. krav til læseren om at sammenholde oplysninger fra
forskellige dele af teksten, hvilket som tidligere beskrevet kan være en udfordring for elever med dårlig hukommelse. Det kan også være at elevernes baggrundsviden er begrænset, og at de derfor ikke har noget at
sammenligne teksten indhold med. Andre elever har måske vænnet sig til at have så lave forventninger til
sammenhæng i teksten, at de ikke lægger mærke til om teksten giver mening eller ej (Oakhill et al. 2015, s.
162-166).

Undervisning i læseforståelsesstrategier
I danskgruppen har vi gode erfaringer med at undervise eksplicit i læseforståelsesstrategierne at forudsige,
at stille spørgsmål, at opklare og at opsummere. Undervisningen bygger på principper fra den reciprokke
undervisning, som er en metode udviklet af Palinscar og Brown, med henblik på at styrke elevernes læseforståelse (Andreassen, 2009, s. 258-259). Af pladshensyn nøjes jeg her med at fokusere på strategierne at
forudsige og at stille spørgsmål, som er de strategier, vi i danskgruppen har erfaring for, i særlig grad støtter
eleverne i at få øje på det, som ikke er direkte formuleret i teksten.

Læseforståelsesstrategien at forudsige
Inden vi læser en tekst, danner eleverne sig som regel en hypotese om tekstens indhold. Dette gør de på
baggrund af deres viden om genren, forfatteren, tekstens overskrift, årstallet eller den litterære periode.
Formålet er, at eleverne aktiverer deres forforståelse og danner en begyndende mental model af tekstens
indhold. Undervejs i læseprocessen standser eleverne op og forudser, hvad der videre vil ske i teksten. At
lave gode forudsigelser kræver, at eleverne undervejs i læseprocessen forbinder tekstens nye oplysninger
med relevant baggrundsviden. Elevernes hypoteser afprøves og ændres således løbende under læsningen.
Vi har valgt læseforståelsesstrategien at forudsige, fordi den fordrer, at eleverne ved at formulere forventninger til tekstens indhold allerede inden selve læsningen er aktive i forhold til at danne en indre mental
model af tekstens indhold. Under læsningen er eleverne optagede af at få bekræftet eller afkræftet deres
forventninger. De træner således deres færdigheder i at monitorere deres egen læsning, hvilket er medvirkende til, at de får høje forventninger til sammenhæng i teksten (Oakhill et al. 2015, s. 162).
Vores erfaring med at anvende denne strategi i undervisningen er, at langt de fleste elever formår at opstille en kvalificeret hypotese om tekstens indhold, og at de undervejs i læseprocessen aktivt afprøver og
ændrer deres hypoteser. Dette viser sig bl.a. ved, at eleverne laver kvalificerede forudsigelser, og at de under læsningen er optagede af at få deres hypoteser bekræftet eller afkræftet. Men vi oplever også, at der er
elever, som har meget vanskeligt ved at mobilisere og koble relevant baggrundsviden med tekstens oplysninger. De formår ikke at opstille en egentlig hypotese om tekstens handling og synes ikke at engagere sig i
læsningen.
Som eksemplet herunder viser, er der stor forskel på, hvor kvalificerede elevernes forudsigelser er: I 9.
klasse arbejder eleverne med at forudsige handlingen i Bent Hallers kortprosatekst Sygdom. En elev forudsiger, at teksten nok vil handle om en familie, der bliver splittet, fordi et familiemedlem får kræft og måske
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dør. Hun begrunder sin forudsigelse med, at Bent Haller ofte skriver om svære familieforhold, og at kræft jo
er en frygtet sygdom, som rammer og splitter mange familier. En anden elev forudsiger, at teksten nok vil
handle om sygdom. Han begrunder sin forudsigelse med, at overskriften er sygdom. Eksemplet illustrerer,
at hvor en elev med gode læseforståelsesfærdigheder opstiller en kvalificeret forudsigelse ved at aktivere
og forbinde tekstens oplysninger med relevant baggrundsviden, formår en elev med mindre gode læseforståelsesfærdigheder ikke at opstille en egentlig hypotese. Eleven med de gode læseforståelsesfærdigheder
har allerede inden læsningen konstrueret en mental model, som hun løbende kan afprøve og revidere,
hvorimod eleven med mindre gode læseforståelsesfærdigheder påbegynder læsningen uden at have en begyndende mental model af tekstens indhold. Hans forudsætninger for at forstå teksten er derfor ringere,
idet han ikke er lige så forberedt på at møde teksten.

Læseforståelsesstrategien at stille spørgsmål
Under og efter læsningen stiller eleverne spørgsmål til de steder i teksten, hvor de reelt undrer sig over noget i handlingen. Kan de ikke umiddelbart besvare spørgsmålene, tager de dem med sig videre i læsningen,
som spor de forfølger. Da det i litteraturundervisningen især er vigtigt, at eleverne lærer at udfylde de
tomme pladser i teksten ved at drage nødvendige og uddybende inferenser, har vi i danskgruppen valgt at
lægge stor vægt på læseforståelsesstrategien at stille spørgsmål. I arbejdet med denne strategi oplever vi,
at eleverne bliver bevidste om, hvilken type spørgsmål der hjælper dem til at udfylde de tomme pladser og
dermed leder til den dybere forståelse og tolkning af teksten. Da eleverne i deres bestræbelser på at stille
og besvare egne spørgsmål hele tiden er aktivt meningssøgende, er læseforståelsesstrategien at stille
spørgsmål endvidere en effektiv måde at monitorere egen læsning på.
I danskgruppen er vi enige om, at gruppen af elever med læseforståelsesvanskeligheder er gode til at stille
spørgsmål, som leder til en dybere forståelse og tolkning af teksten, men at de ikke formår at besvare
spørgsmålene kvalificeret. De drager tilsyneladende ikke de nødvendige og uddybende inferenser. Dette
stemmer fint overens med, som jeg tidligere beskrev, at gruppen af elever med forståelsesvanskeligheder
synes at have vanskeligt ved at mobilisere relevant baggrundsviden i læseprocessen (Oakhill et al. 2015, s.
80).

Sammenfatning
I danskgruppen er lærerne enige om, at de elever, som mestrer læseforståelsesstrategierne at opsummere
og at stille spørgsmål har bedre deltagelsesmuligheder i klassens fortolkningsfællesskab end de elever, som
ikke mestrer strategierne. Fælles for de to beskrevne strategier er, at de forudsætter, at eleverne drager
tankeslutninger om det, der ikke er direkte formuleret i teksten. For at forbedre elevernes muligheder for
at internalisere læseforståelsesstrategierne er lærerne derfor optagede af, hvordan de i højere grad kan
stilladsere eleverne i at drage inferens. Det er med henblik på at belyse dette, jeg designer min undersøgelse.

Undersøgelsesdesign
Min undersøgelse tager udgangspunkt i 3 elever med læseforståelsesvanskeligheder fra 9. klasse. Fælles for
de 3 elever er, at jeg i undervisningen har erfaret, at de har vanskeligt ved at mobilisere og koble relevant
baggrundsviden med informationer i teksten. Da god læseforståelse som beskrevet er sammensat af en
række delfærdigheder, som spiller sammen, kan der være flere årsager til, at eleverne har vanskeligt ved
dette. For at målrette min undervisning deres vanskeligheder, vurderer jeg derfor, at det er vigtigt at afdække udvalgte delfærdigheder indenfor både afkodning og læseforståelse.
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Afdækning af udvalgte delfærdigheder
Ordafkodning
Jeg vælger at afdække elevernes afkodningsfærdigheder med Elbros ordlister for at få indblik i præcisionen
og hastigheden af deres læsning. Eleverne bliver i disse test præsenteret for en ordliste med 40 rigtige ord
og en med 40 nonsensord. Eleverne skal på tid læse ordene højt for prøvetageren, som noterer fejllæste
ord. Scoren er antallet af rigtigt læste ord pr. min. Prøven tester dels elevernes læsning af enkeltord uden
kontekst og dels deres læsning af nonsensord, som forudsætter, at de kan udnytte skriftens lydprincipper.
Den ene af de tre elever, som deltager i min undersøgelse, er ordblind og må derfor formodes at score lavt,
især i kategorien med nonsensord, da ordblinde jo netop er udfordrede i forhold til at udnytte skriftens lydprincipper. Testen er udviklet af Carsten Elbro og kan findes på Center for Læseforsknings hjemmeside
(2016).
Resultatet af testen ses her:
Mikkel
Serhan
Markus
Elbros standard (middelværdi)

Rigtige ord/min.
33,5 ord pr. min.
94,0 ord pr. min.
92,0 ord pr. min.
87,2 ord pr. min.

Nonsensord pr. min.
10,8 ord pr. min.
67,0 ord pr. min.
67,5 ord pr. min
60,4 ord pr. min

Resultatet viser som forventet, at Mikkel, som er ordblind, scorer lavt i begge kategorier. Han læser 33,5
rigtige ord pr. min. i kategorien med rigtige ord og 10,8 rigtige ord pr. min. i kategorien med nonsensord. Til
sammenligning læser de andre to elever henholdsvis 92 og 94 rigtige ord pr. min i kategorien med rigtige
ord og 67 og 67,5 rigtige ord pr. min. i kategorien med nonsensord. Sammenligner man elevernes læseresultat med Elbros standard for voksne uden læsevanskeligheder ligger de to sidstnævnte elever over middelværdien, som er på 87,2 rigtige ord pr. min. i kategorien med rigtige ord og på 60,4 rigtige ord pr. min. i
kategorien med nonsensord. På baggrund af testen med Elbros ordlister vurderer jeg, at de to sidstnævnte
elevers læseforståelsesvanskeligheder ikke skyldes problemer med afkodningen, hvorimod det ikke kan
udelukkes, at den ordblinde elevs afkodningsvanskeligheder har betydning for hans samlede læseforståelse.

Sprogforståelse
Med henblik på at undersøge mine elevers ordforråd har jeg valgt testen Find et foto (Rønberg, 2014), som
vurderer bredden af elevernes ordkendskab. I denne test bliver eleverne præsenteret for 30 opgaver med
fem billeder i hver. Prøvetageren dikterer et ord, hvorefter eleverne blandt de fem billeder vælger det billede, de synes, er dækkende for ordet
Resultatet af testen ses her:
Find et foto
29 rigtige
10 rigtige
21 rigtige
18,16 rigtige

Mikkel
Serhan
Markus
Undersøgelse blandt elever i 4.klasse

Resultatet viser, at Serhan scorer lavt i testen i forhold til Mikkel og Markus. Han har blot 10 rigtige, hvor de
andre elever har henholdsvis 21 og 29 rigtige. Sammenligner man resultatet med undersøgelsen, som er
foretaget blandt elever i 4. klasse, præsterer Serhan langt under gennemsnittet. Taget i betragtning at han
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går i 9. klasse, må det formodes, at han har så store sproglige udfordringer, at det må have afgørende betydning for hans samlede læseforståelse. Markus præsterer lige over gennemsnittet, hvilket jeg vurderer er
lidt lavt, set i forhold til at han går i 9. klasse. Mikkel præsterer derimod over gennemsnittet, og jeg vurderer derfor ikke, at hans læseforståelsesvanskeligheder skyldes manglende ordforståelse.

Didaktiske overvejelser
Afdækningen af elevernes læsefærdigheder viser, at Mikkel er udfordret i forhold til ordafkodning og Serhan i forhold til ordforståelse. Da læseforståelse som vist i den enkle læsemodel (Elbro, 2014, s. 43) er en
sammensat færdighed, hvor mange processer arbejder sammen, kan eleverne afkodnings- og ordforståelsesvanskeligheder være medvirkende til, at eleverne tilsyneladende har svært ved at drage inferens. Da jeg
i min undersøgelse har fokus på elevernes færdigheder i at danne inferens, vil jeg forsøge at kompensere
for deres vanskeligheder. Jeg vil læse teksterne højt, så ordafkodningen ikke hæmmer Mikkel i at danne inferens samt tale med Serhan om betydningen af ukendte ord og begreber, så han har forudsætningerne for
at danne en sammenhængende mental model af tekstens indhold (Oakhill et al. 2015, s. 76-80).
Med udgangspunkt i Bent Hallers kortprosasamling Grænsebørn (2008), tilrettelægger jeg et undervisningsforløb på 3 dobbeltlektioner. Jeg vælger at bruge kortprosateksterne, fordi jeg ved eleverne har den relevante baggrundsviden om genren, forfatteren og den moderne ungdomslitteratur. Endvidere vurderer jeg,
at sproget er forholdsvis enkelt for eleverne at forstå. I tæt dialog med eleverne vil jeg ved at tænke højt
vise dem, hvordan jeg undervejs i læseprocessen danner hypoteser om tekstens indhold. Ved at give eleverne adgang til mine tanker, vil jeg tydeliggøre for dem, hvordan jeg mobiliserer og kobler min baggrundsviden med oplysninger i teksten, og hvordan jeg danner en mental model af tekstens indhold, som jeg løbende afprøver og reviderer. Gennem tæt dialog med eleverne vil jeg stilladsere dem i selv at tænke højt i
læseprocessen, så de i fællesskab og sammen med mig gør sig erfaringer med at forudsige tekstens handling, danne en mental model af tekstens indhold og svare på spørgsmål, som forudsætter, at de drager inferens. Teorien om stilladsering gennem dialog og modellering er inspireret af Vygotskys socialkonstruktivistiske teorier om, at læring sker i en social proces, hvor den enkelte elev lærer i et socialt fællesskab ved at se
og høre, hvordan andre praktiserer en færdighed og ved selv at praktisere færdigheden i fællesskab med
andre (Arnbak, 2015, s.64). Tilsvarende vil jeg vise dem, hvordan jeg drager nødvendige og uddybende tankeslutninger, når jeg skal besvare spørgsmål.
Rapporten fra National Reading Panel peger på, at det bl.a. gavner elevernes læseforståelse at arbejde med
grafiske modeller (Shanahan, 2005, s. 33). For at tydeliggøre og fastholde processen med at koble baggrundsviden med oplysninger i teksten, har jeg derfor udarbejdet to grafiske modeller, som eleverne løbende skal udfylde. Den ene grafiske model Mine hypoteser skal vise eleverne, hvordan de under læseprocessen løbende afprøver og reviderer deres mentale model af tekstens indhold. Den anden grafiske model
Fortolkningsprocessen skal vise, hvordan eleverne ved at koble deres baggrundsviden med oplysninger i
teksten kan svare på spørgsmål, som leder til en dybere forståelse af tekstens indhold. Endvidere skal eleverne arbejde med en del små øvelser, hvor de skal drage logiske tankeslutninger for at få led i en årsagskæde til at hænge sammen. Eleverne skal eksempelvis gætte, hvad der er sket i følgende årsagskæde: ”Søren så ikke bananskrællen. Mette ringede efter hjælp” (Elbro, 2014, s. 206).
I bilag 1 er undervisningsforløbet sat skematisk op med læringsmål for elevernes udbytte, beskrivelser af
aktiviteterne og tegn på læring som observationspunkter, der beskriver, om eleverne opfylder læringsmålet. Baseret på videooptagelser af praksis vil jeg løbende evaluere, hvor eleverne er i processen med at nå
læringsmålene. Jeg vil kategorisere data i et observationsskema, som dels strukturerer tegn på læring i for-
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hold til læringsmålene for de forskellige aktiviteter og dels tegn, som viser om den dialogbaserede stilladsering og de grafiske modeller fungerer hensigtsmæssigt. Et udsnit af observationsskemaet er vedlagt som
bilag 2.

Analyse og diskussion af undervisningsforløb
For at systematisere mine observationer og refleksioner fra undervisningsforløbet, fokuserer jeg i min analyse og diskussion på elevernes faglige udbytte af de tre aktiviteter, samt på om den dialogbaserede stilladsering og lærermodellering med udgangspunkt i grafiske modeller har fungeret hensigtsmæssigt. Dette gør
jeg med henblik på efterfølgende at foretage en empirisk vurdering af, om der er overensstemmelse mellem intentionen med undervisningsforløbet og realiseringen i praksis.

Undervisning i at få led i en årsagskæde til at hænge sammen
Ifølge den enkle læsemodel er færdighed i at drage inferens som beskrevet afgørende for elevernes læseforståelse (Elbro, 2014, s.42). I overensstemmelse hermed skriver Dauggard, at undervisning i inferens har
vist sig at have effekt på elevernes læseforståelse. Inferensfærdigheder kan trænes, eksempelvis med udgangspunkt i grafiske modeller som synliggør, hvor læseren skal trække på sin baggrundsviden for at drage
nødvendige tankeslutninger (2016, s. 6).
I tråd med dette startede jeg hver lektion med nogle små øvelser, hvor eleverne skulle drage nødvendige
tankeslutninger for at få led i en årsagskæde til at hænge sammen. Formålet med øvelsen var, at eleverne
skulle træne deres færdigheder i at drage inferens ved at koble oplysninger i en simpel tekst med relevant
baggrundsviden. Øvelserne var enkle og eleverne havde let ved at drage de nødvendige logiske tankeslutninger. Eleverne fik primært udbytte af øvelserne, når vi efterfølgende analyserede, hvordan de havde mobiliseret relevant baggrundsviden for at få årsagskæden til at hænge sammen. Jeg oplevede, at modellen
tydeligt visualiserede processerne bag dannelse af inferens for eleverne.
Illustrationen herunder viser, hvordan de i årsagskæden ”Han havde glemt sin togbillet. Det kom til at koste
ham dyrt.” mobiliserede relevant baggrundsviden om det at køre i tog uden billet og dannede en mental
model af en dreng, der blev standset af en kontrollør i toget og fik en dyr bøde, fordi han havde glemt sin
billet.

Figur 2: Illustration fra undervisningen viser, hvordan eleverne har bidraget med et led for at få årsagskæden til at hænge sammen.

11

I mit teoriafsnit skelner jeg mellem to slags inferenser. De nødvendige inferenser, som danner en sammenhængende forståelse af tekstens indhold, og de uddybende inferenser
som bidrager til at konkretisere og berige læserens mentale model af teksten (Oakhill et al.
2015, s. 66-68). Daugaard (2016, s. 6) lægger
vægt på, at det er de nødvendige inferenser,
som har første prioritet i målrettet inferensundervisning, fordi det er dem, der sikrer den basale sammenhæng i forståelsen af teksten. Set
i lyset heraf, og på baggrund af mine positive
erfaringer fra undervisningen vurderer jeg, at
øvelsen med årsagskæderne på sigt kan være
medvirkende til at højne læseforståelsen hos
elever med læseforståelsesvanskeligheder.
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I arbejdet med årsagskæderne talte jeg endvidere med eleverne om, at det er umuligt at mobilisere den
relevante baggrundsviden, hvis man ikke kan afkode eller ikke kender betydningen af centrale nøgleord i
teksten (Oakhill et al. 2015, s. 89-92). I denne årsagskæde er det eksempelvis nødvendigt for at kunne
danne en dækkende mental model af tekstens indhold, at man kan afkode og kender betydningen af nøgleordet togbillet. I forlængelse af denne dialog ræsonnerede Mikkel følgende: ”Hvis jeg ikke kan læse ordet
togbillet, så kommer jeg jo ikke til at tænke på, at man kan få en bøde i toget, og så kan jeg ikke gætte,
hvad det er, der koster ham dyrt.” Mikkels ræsonnement tyder på, at han har nået læringsmålet for aktiviteten, nemlig at forklare hvordan man som læser kan drage tankeslutninger med det formål at skabe sammenhæng i teksten.

Undervisning i at danne hypoteser
I aktiviteten med at danne en hypotese om tekstens indhold undervises eleverne eksplicit i at drage nødvendige inferenser med henblik på at danne en rig mental model af tekstens indhold. Det viste sig at især
Serhan var udfordret i denne aktivitet.
Da jeg giver eleverne teksten Bison, fortæller jeg dem, at den ligesom de foregående tekster er skrevet af
Bent Haller, og at den er fra kortprosasamlingen Grænsebørn fra 2008, dvs. at den hører til genren moderne ungdomslitteratur. Teksten er vedlagt som bilag 3. Derefter spørger jeg dem, hvilke forventninger de
har til teksten på baggrund af de oplysninger, jeg har givet dem. Serhan kan ikke svare, men Markus og
Mikkel supplerer hinanden og fortæller, at teksten nok handler om et barsk miljø, hvor hovedpersonen har
et problem. De forklarer, at deres antagelse bygger på de erfaringer, de har med de øvrige kortprosatekster, vi har læst. Serhan udbryder efterfølgende ”Nåh ja, det vidste jeg jo godt”. Dette fortæller mig, at han
havde den relevante baggrundsviden, men at han ikke mobiliserede den, da han blev spurgt. Dette bekræfter, som jeg beskrev i mit teoriafsnit om inferensdannelse, at elever med læseforståelsesvanskeligheder
ofte har den nødvendige baggrundsviden, men at de ikke aktiverer den i tilstrækkelig grad (Oakhill et al.
2015, s. 82).
Dernæst spørger jeg eleverne, om de kender ordet Bison. Serhan kender ikke ordet, så Markus og Mikkel
forklarer, at det er en stor okse. Serhan fortæller, at han tror, det er dem, man bruger til tyrefægtning i Spanien. For at hjælpe Serhan til at forstå hvad en Bison er, viser jeg ham et foto på min IPad. Han kan ikke
umiddelbart huske, at han har set sådan en før, men kan godt se, at det ikke er dem, man bruger til tyrefægtning. Jeg læser derefter de første tre linjer højt og modellerer, hvordan jeg tror, teksten handler om en
storebror, som bestemmer over sin lillebror. Herefter får eleverne tid til selv at formulere deres første hypotese om tekstens indhold.
Da Serhan skal danne en hypotese om tekstens indhold, lægger han vægt på ordet Bison, som han netop
har fået forklaret betydningen af. Han forestiller sig, at teksten handler om en stor og en lille bisonokse,
som taler sammen. Han begrunder det med, at overskriften er bison, og at overskrifter plejer at være vigtige. Dette er endnu et tydeligt eksempel på, at han i situationen ikke mobiliserer relevant baggrundsviden
om Bent Hallers tekster. Adspurgt siger han dog, at han også godt kan se, at teksten kan handle om to
brødre.
Da jeg læser videre i teksten, holder Serhan fast i sit billede af, at teksten handler om to bisonokser. Jeg
spørger ham om, hvordan hans billede af to bisonokser kan hænge sammen med oplysningerne om, at
Vigge tilbereder mad. Serhan svarer, at det faktisk også er lidt rodet for ham at forstå, men at han tænker
på, at Vigge måske tilbereder mad, fordi der skal være et show med tyre, og at tilskuerne skal have noget at
spise. Serhans svar fortæller mig, at til trods for at jeg har vist ham et billede af en bisonokse og talt med
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ham om, at bisoner ikke bruges til tyrefægtning, så er hans mentale model af teksten en arena til tyrefægtning. I mit teoriafsnit beskriver jeg, hvordan et dybt ordforråd har afgørende betydning for læserens kompetence i forhold til at danne en dækkende mental model af tekstens indhold (Oakhill et al. 2015, s. 89110). Eksemplet her illustrerer tydeligt, at Serhan har en overfladisk viden om ordet bison, og at han derfor
danner et forkert forestillingsbillede, som forstyrrer hans forståelse af teksten.
Selvom Serhan oplever, at der er oplysninger i teksten, som ikke er forenelige med hans mentale model af
tekstens indhold, afkræfter han ikke sin hypotese. Han ved godt, at teksten ikke helt giver mening, men han
lader sig nøje med at have en usammenhængende mental model af tekstens indhold fremfor at ændre sin
hypotese. Dette tænker jeg er et udtryk for, at Serhan har en lavere standard for, hvor godt han forventer
at en tekst skal hænge sammen, hvilket som tidligere beskrevet kendetegner elever med læseforståelsesvanskeligheder (Oakhill et al. 2015, s. 80-82). Da Serhan ikke af sig selv slipper tanken om, at teksten handler om to bisonokser, fortæller jeg ham, at hans hypotese er forkert, og at han er nødt til at ændre den. Jeg
genlæser teksten, og Serhan er nu med på, at teksten handler om to brødre. Jeg bruger anledningen til at
tale med eleverne om, at man kan komme galt afsted, hvis man holder fast i en mental model af tekstens
indhold, som viser sig at være forkert. Vi taler om, at hvis der er oplysninger i teksten, som ikke rigtig giver
mening, er det sandsynligvis tegn på, at man må ændre sin hypotese. Serhan siger: ”Så hvis der er noget,
der er mærkeligt i teksten, så kan det være tegn på, at man skal sætte kryds over de gamle tanker og tænke
nogle nye.” Jeg tolker dette, som at han har forstået, at det er vigtigt, at være villig til at afkræfte en hypotese.
Da først Serhan har fået korrigeret sin mentale model af teksten indhold, kan han på lige fod med de andre
deltage i det videre fortolkningsarbejde. Det er faktisk ham, som først drager den logiske tankeslutning, at
Vigge har tilberedt Oscars elskede hamster Futte, og at Oscar har spist den. Serhan kan trods sine vanskeligheder med at opstille en sammenhængende mental model af tekstens indhold altså godt drage tankeslutninger om det, der ikke er direkte formuleret i teksten.
Efterfølgende har jeg tænkt på, at jeg i mit forsøg på at kompensere for hans manglende kendskab til ordet
bison, som i øvrigt ikke er et nøgleord i teksten, var medvirkende til, at han havde så vanskeligt ved at afkræfte sin hypotese. I situationen fokuserede jeg på, at han skulle lære ordet at kende. Vi talte om ordets
betydning, og han så et billede af en bison. Jeg tror, mit fokus på ordet og Serhans mentale arbejde med at
forstå ordet betød, at han kom til at tillægge ordet alt for stor betydning, hvormed det blev dominerende i
forhold til at danne en sammenhængende mental model af hele tekstens indhold.
Formålet med at anvende den grafiske model Mine hypoteser i undervisningen var at gøre det visuelt for
eleverne, hvordan de under læseprocessen afprøver og reviderer deres mentale model af tekstens indhold
ved at mobilisere og koble relevant baggrundsviden med oplysninger i teksten. Min vurdering af modellen
er, at den i høj grad stilladserede eleverne i at se, hvordan nye oplysninger i teksten fordrede, at de måtte
ændre eller tilføje nyt til deres hypoteser, og at det nye de selv måtte tilføje teksten, for at få den til at
hænge sammen, kunne begrundes med deres baggrundsviden. Især Mikkel og Markus gav udtryk for, at de
nu havde et bedre overblik over, hvilke processer der ligger bag læseforståelsesstrategien at forudsige.
Markus forklarede det således: ”Nu ved jeg, at jeg skal bruge den viden, jeg har i forvejen, når jeg skal forudsige tekstens handling. Jeg ved også, at jeg skal være opmærksom på, om jeg har gættet rigtigt, for hvis
jeg har taget fejl, skal jeg lave min hypotese om, så teksten igen giver mening”. Som det fremgår af citatet,
har arbejdet med den grafiske model endvidere betydet, at han er blevet mere bevidste om, at han aktivt
skal monitorere sin forståelse af teksten. Forståelsesmonitorering er, som det fremgår af den enkle læsemodel, en vigtig forudsætning for at opnå god læseforståelse (Elbro, 2014, s. 42). Et udfyldt eksemplar af
den grafiske model Mine hypoteser findes i bilag 4.
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Udover at eleverne profiterede af at arbejde med den grafiske model, oplevede jeg, at det var et virkeligt
godt redskab for mig som lærer til at få indblik i elevernes ræsonnementer. Da vi havde arbejdet med den
grafiske model nogle gange, blev jeg således opmærksom på, at Serhan oftest opstillede flere forskellige
forudsigelser om tekstens handling. Hvor Mikkel og Markus primært havde én sammenhængende mental
model af tekstens indhold, som de løbende ændrede, opererede Serhan gerne fra start af med flere forskellige mentale modeller, som han forsøgte at verificere gennem hele læseprocessen. Hvis Serhan havde været bedre til at bruge sin baggrundsviden om eksempelvis Bent Hallers forfatterskab eller genren, havde
han hurtigt kunnet afkræfte nogle af sine hypoteser.

Undervisning i fortolkningsprocessen
Den sidste aktivitet tager som de foregående også udgangspunkt i, at eleverne skal træne deres færdigheder i at drage inferens. Daugaard (2016, s. 9) skriver, at det med inferensundervisning er vigtigt, at både underviser og elever sætter ord på deres ræsonnementer og at inferenserne skal begrundes med informationer i teksten og relevant baggrundsviden. Den grafiske model Fortolkningsprocessen er netop designet med
henblik på at tydeliggøre for eleverne, at deres inferenser skal begrundes med informationer i teksten og
med relevant baggrundsviden. I processen med at udfylde modellen får eleverne endvidere både mundtligt
og skriftligt sat ord på deres ræsonnementer.
Vi arbejdede med modellen på to måder. Hvis eleverne havde et gæt på en besvarelse af spørgsmålet, tog
vi udgangspunkt i det og analyserede på hvilket grundlag, de var nået frem til svaret. Vi undersøgte, hvilken
baggrundsviden de havde mobiliseret og hvilke oplysninger i teksten, som havde aktiveret netop den baggrundsviden. På baggrund af dette vurderede eleverne derefter kvaliteten af deres svar. På spørgsmålet om
hvor Futte er, drog Serhan den logiske tankeslutning, at Oscar havde spist ham. Vi undersøgte med udgangspunkt i den grafiske model, på hvilket grundlag Serhan var nået frem til det svar.
Serhan ræsonnerede således: ”Jeg har hele tiden tænkt på, hvad det mon er for noget kød, Vigge steger.
Jeg tror ikke, det er bisonkød, for en bison er jo en okse, og oksekød smager godt. Jeg tænker også, at der
må være en grund til, at de sidste linjer i teksten handler om Futte. Derfor kom jeg til at tænke på, om det
var Futte, der blev spist”. Sammen undersøgte vi derefter, om der var yderligere tegn i teksten, som kunne
bekræfte hans hypotese. Ræsonnementet viser, at Serhan tilføjer informationer til sin mentale model af
tekstens indhold ved at drage inferens (Oakhill et al. 2015, s. 30-32).
Hvis eleverne ikke havde et gæt på en besvarelse af spørgsmålet, tog vi udgangspunkt i teksten og genlæste
den med henblik på at finde tegn i teksten, som kunne belyse vores spørgsmål. På spørgsmålet om hvorfor
Vigge narrer Oscar til at spise Futte, fandt eleverne således tegn i teksten på at Oscar gennem længere tid
havde opført sig dårligt overfor Vigge, og at Vigge uden held havde prøvet at gøre noget ved det. På baggrund af disse oplysninger i teksten kunne eleverne mobilisere deres baggrundsviden om, at folk der bliver
undertrykt får lyst til at hævne sig, og at det nok er derfor, Vigge tilbereder Futte. I denne proces kommer
eleverne af sig selv ind på, at tekstens tema nok er hævn.
Eleverne gav alle tre udtryk for, at den grafiske model gjorde det tydeligt for dem, hvordan man både bruger
oplysninger i teksten og relevant baggrundsviden, når man skal drage tankeslutninger om noget, der ikke er
direkte formuleret i teksten. Dette er i overensstemmelse med min egen vurdering af deres faglige udbytte
og bekræfter, at elever med læseforståelsesvanskeligheder, kan profitere af at træne inferensfærdigheder
med udgangspunkt i grafiske modeller (Daugaard, 2016, s. 6). I bilag 5 findes et udfyldt eksemplar af den
grafiske model Fortolkningsprocessen.
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Observationen herunder bekræfter yderligere, at eleverne har profiteret af arbejdet med grafiske modeller.
Da Serhan er færdig med at udfylde modellen, sætter han uopfordret indholdet i modellen ind i den model,
vi brugte i forbindelse med at få led i en årsagskæde til at hænge sammen. Han ræsonnerer således: ”På en
måde kan man sige, at i den første kasse skal der stå, at Vigge laver mad, han ikke selv vil spise, og i den
tredje at Futte er væk. Så skal vi selv gætte, at der i den anden kasse skal stå, at Oscar spiser Futte”.

Stilladsering gennem dialog
Teorien om stilladsering gennem dialog er som tidligere beskrevet inspireret af Vygotskys socialkonstruktivistiske teori om, at læring sker i en social proces, hvor den voksne gennem dialog og modellering har mulighed for at støtte barnet i den nærmeste zone for udvikling (Arnbak, 2015, s.64). I tråd hermed oplevede
jeg, at den tætte dialog med eleverne om teksterne gav mig en unik adgang til deres tanker under selve læseprocessen. Den detaljerede indsigt i deres ræsonnementer betød først og fremmest, at mine forudsætninger for at målrette min undervisning deres vanskeligheder var bedre, end den ville have været ved afdækning med test alene. Oakhill et al. (2015, s. 176-178) skriver, at lærerspørgsmål og dialog kan være som
et vindue ind i elevernes forståelse, og at spørgsmål og dialog kan hjælpe elever tilbage på sporet, når de
har svært ved at forstå en tekst. Dette beskriver meget præcist udfaldet af min dialog med Serhan.
Jeg forsøgte at kompensere for Serhans begrænsede ordforråd ved at forklare ukendte ord og begreber,
men i dialogen om teksten opdagede jeg, at hans sproglige vanskeligheder var så store, at han stadig havde
svært at forstå tekstens handling. På baggrund af min indsigt i hans ræsonnement kunne jeg gennem modellering og dialog stilladsere ham i at danne en mere dækkende mental model af tekstens indhold, så han
på lige fod med de andre kunne deltage i det videre fortolkningsarbejde.
Udover at jeg fik større indsigt i elevernes tankeprocesser og dermed bedre forudsætninger for at stilladsere dem, oplevede jeg, at eleverne profiterede af, at jeg satte ord på mine egne tankeprocesser og eksplicit forklarede, hvordan jeg anvendte strategierne. Ifølge Vygotsky lærer den enkelte elev ved at se og høre,
hvordan andre praktiserer en færdighed og ved selv at praktisere færdigheden i fællesskab med andre (Arnbak, 2015, s.64). Dette stemmer med min oplevelse af, at eleverne i begyndelse i høj grad kopierede mine
tankeprocesser. Når jeg eksempelvis forudsagde handlingen i en tekst, ræsonnerede de på samme måde
som mig og opstillede en enslydende hypotese. Men i takt med at de blev mere fortrolige med strategien,
og opdagede, at mine forudsigelser ikke altid var korrekte, blev de mere selvstændige og dannede deres
egne hypoteser. Min modellering gav eleverne mulighed for gradvist at overtage og internalisere den
måde, hvorpå jeg ræsonnerede.

Sammenfatning
Min analyse og diskussion peger på, at eleverne profiterede af den eksplicitte undervisning i at drage inferens. Observationer fra undervisningen viser, at eleverne nåede læringsmålene for de forskellige aktiviteter. De kunne forklare, hvordan de tilføjer nye informationer til teksten for at få led i en årsagskæde til at
hænge sammen, de kunne opstille en begrundet hypotese om tekstens indhold, de kunne på baggrund af
nye oplysninger i teksten ændre deres hypotese, og at de kunne besvare spørgsmål til teksten, som fordrede, at de drog inferens. På baggrund af dette vurderer jeg at intentionen med undervisningen er i overensstemmelse med realiseringen i praksis (Bjørndal, 2003, s. 24). Eleverne er blevet bedre til at drage inferens, hvorved deres forudsætninger for at internalisere læseforståelsesstrategierne at forudsige og at stille
spørgsmål må formodes at være blevet forbedret.
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Vejledningsperspektiv
Bevæggrunden for mit afgangsprojekt er som nævnt indledningsvist, at vi i danskgruppen i udskolingsteamet på Charlotteskolen de sidste 3 år har haft fokus på at højne elevernes læseforståelse gennem eksplicit
undervisning i læseforståelsesstrategier. Som læsevejleder har jeg i denne proces haft en faciliterende rolle
i forhold til at implementere strategierne i undervisningen. Jeg har således være medpraktiserende i flere af
klasserne. I nogle klasser har jeg observeret lærernes modellering af strategierne og efterfølgende diskuteret mine observationer med dem, og i andre klasser har jeg selv modelleret strategierne for eleverne og
lærerne (Arnbak, 2015, s. 14). Endvidere har jeg gennem spørgsmål støttet og udfordret lærerne, når de på
fagteammøderne sammen har reflekteret over erfaringer fra egen praksis.
Det er min klare opfattelse at lærergruppen har taget ejerskab af projektet, og at de reelt er interesserede i
at finde ud af, hvordan de i højere grad kan stilladsere elever med læseforståelsesvanskeligheder i at udvikle gode læseforståelsesstrategier. Denne antagelse bygger jeg bl.a. på lærernes aktive deltagelse på fagteammøderne, hvor de i høj grad bidrager med erfaringer, refleksioner og forslag til mulige forbedringstiltag. Da det er vigtigt for den videre proces, at lærerne bevarer denne følelse af ejerskab, vælger jeg i min
vejledning at lade mig inspirere af problemløsningsstrategien, som netop vægter vigtigheden af følt ejerskab (Skogen, 2010, s. 44). Hvis lærerne mister følelsen af ejerskab, risikerer man at møde stor modstand
når nye tiltag skal implementeres (Skogen, 2010, s. 46). Med udgangspunkt i illustrationen af problemløsningsstrategien, som er gengivet i figur 3, vil jeg vise, hvordan jeg forestiller mig, at mine erfaringer fra undersøgelsen kan realiseres i praksis.
Lærerne oplever, at langt de fleste elever
profiterer af den eksplicitte undervisning i
læseforståelsesstrategier, men at der er
elever, som tilsyneladende har vanskeligt
ved i tilstrækkelig grad at mestre strategierne, hvilket lærerne føler et behov for at
forbedre (fase 1). På fagteammøderne
har lærerne i fællesskab reflekteret over
deres erfaringer, og er enige om, at eleverne især er udfordrede i forhold til at
drage tankeslutninger om det, der ikke er
direkte formuleret i teksten (fase 2).
I analysen og diskussionen af min undersøgelse af tre elever med læseforståelsesvanskelighede har jeg opnået ny viden og
nye erfaringer, som kan være med til at belyse problemstillingen (fase 3). På et kommende fagteammøde
kan jeg derfor bidrage med nye ideer til tiltag, som kan kvalificere danskgruppens arbejde med at inkludere
elever med læseforståelsesvanskeligheder i litteraturundervisningen (fase 4.a). Efter at have fremlagt mine
erfaringer fra min undersøgelse for danskgruppen vil jeg lægge op til, at lærerne med udgangspunkt i
spørgsmålene herunder reflekterer og diskuterer, hvordan følgende tiltag kan realiseres i praksis. Formålet
med de refleksive spørgsmål er, at lærerne ved at mobilisere faglige og personlige ressourcer ser nye muligheder og perspektiver for udvikling af egen praksis samt bevarer følelsen af ejerskab i forhold til processen
(Boysen, 2013, s.37).
Figur 3: Illustration af problemløsningsstrategien, gengivet i Kjell Skogen
(2010)

 Hvordan kan direkte undervisning i inferensdannelse implementeres i jeres arbejde med læseforståelse?
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 Hvordan kan I supplere den eksisterende undervisning i læseforståelsesstrategier med grafiske modeller?
 Hvordan kan undervisningen organiseres, så I bedre kan stilladsere elever med læseforståelsesvanskeligheder gennem dialog og lærermodellering?
For mig at se er der en stor didaktisk udfordring i at overføre de positive erfaringer med den tætte lærerdialogbaserede stilladsering fra undervisning af en lille gruppe til undervisning i en klasse, hvor læreren skal
tilgodese en langt større elevgruppe. Derfor vil jeg gerne have lærerne til at diskutere, om en del af løsningen kan være at tilbyde elever med læseforståelsesvanskeligheder nogle korte intensive forløb i små grupper, hvor de gennem dialog og lærermodellering bliver fortrolige med brugen af de grafiske modeller og
med tankeprocesserne bag dannelse af inferens. Hensigten er, at eleverne herigennem vil være bedre
klædt på til efterfølgende at arbejde med læseforståelsesstrategierne og de grafiske modeller i klasseundervisningen.
I min undersøgelse erfarede jeg endvidere, at det var en forudsætning for at stilladsere eleverne tilstrækkeligt, at jeg havde god indsigt i typen og omfanget af deres læsevanskeligheder. Derfor vil jeg foreslå lærerne, at vi i fællesskab afdækker de elever, som tilsyneladende har vanskeligt ved at forstå alderssvarende
tekster, med henblik på i højere grad at målrette vores undervisning deres vanskeligheder. Jeg vil foreslå, at
vi dels anvender test, i lighed med dem jeg anvendte i min undersøgelse, og dels samtaler med eleverne om
tekster for herigennem at opnå øget indsigt i deres tankeprocesser og vanskeligheder.
På baggrund af den fælles refleksion vælger lærerne hvilke tiltag, de vurderer bedst imødekommer deres
behov i forhold til at stilladsere elever med læseforståelsesvanskeligheder (fase 4.b). Da denne fase er helt
afgørende for, om lærerne bevarer følelsen af ejerskab, er det vigtigt, at valg af tiltag bliver deres beslutning (Skogen, 2010, s. 46-55). Lærernes forudsætninger for at implementere tiltagene i praksis (fase 5) vil
være forskellige, hvilket jeg i min vejledning vil tage højde for. Hilling (2009, s. 60-64) opererer med tre forskellige typer af vejledning. Vejledning af den selvhjulpne og kompetente lærer, vejledning af den usikre
lærer og vejledning af læreren, som ikke ønsker vejledning. I danskgruppen på Charlotteskolen vil en del af
lærerne tilhøre den første kategori. På baggrund af diskussionen på fagteammødet og tidligere praksiserfaringer vil de være i stand til, selv at tage initiativ til at implementere de valgte tiltag i praksis. Undervejs i
processen vil de formentlig være opsøgende i forhold til at sparre omkring konkrete situationer. Den anden
halvdel af lærergruppen vil være mere usikre på, hvordan de skal gribe tiltagene an i praksis. Som vejleder
må jeg derfor være særlig opmærksom på at stilladsere denne gruppe i selve implementeringsprocessen.
Jeg kan eksempelvis tilbyde dem, at vi i samarbejde planlægger, gennemfører og evaluerer undervisning
med udgangspunkt i de valgte tiltag. Jeg kan eksempelvis modellere for dem, hvordan de gennem dialog,
kan stilladsere eleverne. Umiddelbart forestiller jeg mig ikke, at der i danskgruppen er repræsentanter for
kategorien af lærere, som ikke ønsker vejledning. På baggrund af lærernes erfaringer med at implementere
tiltagene i praksis, kan vi på de efterfølgende fagteammøder udveksle nye erfaringer og evaluere om de nye
tiltag har haft den ønskede effekt på elevernes læseforståelse samt reflektere over eventuelle forbedringer
(fase 6).

Konklusion
Gennem en analyse af et særligt tilrettelagt undervisningsforløb for 3 elever med læseforståelsesvanskeligheder ønskede jeg at undersøge, hvordan jeg kan stilladsere elevernes læseforståelse, samt hvordan erfaringer for forløbet kan kvalificere min videre vejledning af kollegaer i forhold til at inkludere elever med
læseforståelsesvanskeligheder i litteraturundervisningen.
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Med afsæt i danskgruppens erfaringer og udfordringer med undervisning i læseforståelsesstrategier afgrænsede jeg min undersøgelse til at omhandle stilladsering af læseforståelse gennem eksplicit undervisning i inferensdannelse, grafiske modeller, dialog og lærermodellering. Intentionen med mit undervisningsforløb var at højne elevernes læseforståelse ved at forbedre deres forudsætninger for at internalisere læseforståelsesstrategierne at forudsige og at stille spørgsmål (Andreassen, 2008, s. 255-286).
Af min analyse fremgår det, at de grafiske modeller i høj grad stilladserede eleverne i at se og forstå, hvordan de skulle drage inferens for at skabe sammenhæng i teksten. Med udgangspunkt i modellerne fik eleverne sat ord på deres ræsonnementer, hvilket gav mig unik indsigt i deres tankeprocesser. På baggrund af
denne indsigt oplevede jeg at have gode forudsætninger for gennem dialog at stilladsere eleverne i den
nærmeste zone for udvikling (Arnbak, 2015, s. 64). Jeg erfarede, at den dialogbaserede stilladsering gav eleverne den støtte, de havde behov for i forhold til at drage inferens og danne en sammenhængende mental
model af tekstens indhold (Oakhill et al. 2015, s. 176.178). Derudover oplevede jeg, at eleverne gennem
lærermodellering gradvist fik mulighed for at overtage og internalisere den måde, hvorpå jeg ræsonnerede
(Arnbak, 2015, s.64). På baggrund af disse erfaringer konkluderer jeg, at eksplicit undervisning i inferensdannelse med udgangspunkt i grafiske modeller, dialog og lærermodellering kan stilladsere eleverne læseforståelse og forbedre deres forudsætninger for bl.a. at internalisere læseforståelsesstrategierne at forudsige og at stille spørgsmål.
Disse erfaringer, kan kvalificere min videre vejledning af kollegaer, idet jeg på baggrund af min undersøgelse kan bidrage med nye ideer, erfaringer og informationer, når danskgruppen med udgangspunkt i problemløsningsstrategien arbejder i fase 3 (Skogen, 2010, s. 46). Jeg kan således foreslå, at lærerne underviser direkte i inferensdannelse, at de i højere grad inddrager grafiske modeller i undervisningen, og at de i
undervisningen lægger vægt på dialog og lærermodellering. Da jeg i min vejledning er optaget af, at lærerne bevarer følelsen af ejerskab, vil jeg være opmærksom på at give lærerne plads til at diskutere og
vælge, hvordan tiltagene bedst realiseres i praksis.
Den største udfordring vil formentlig være at sikre eleverne tilstrækkelig lærerstilladsering i en klassekontekst med mange elever. Et muligt løsningsforslag kan være at tilbyde elever med læseforståelsesvanskeligheder nogle korte intensive forløb i små grupper, hvor de gennem tæt dialog og lærermodellering gør sig
erfaringer med at danne inferens og bliver fortrolige med brugen af de grafiske modeller, inden de skal arbejde med dem i klassekonteksten. I min undersøgelse erfarede jeg endvidere, at det var en forudsætning
for at stilladsere eleverne korrekt, at jeg havde god indsigt i typen og omfanget af deres læseforståelsesvanskeligheder. Derfor vurderer jeg, at kvaliteten af min kollegiale vejledning i forhold til at inkludere elever med læseforståelsesvanskeligheder er betinget af, at vi i udskolingen afdækker elevernes læseforståelsesvanskeligheder med henblik på at vurdere, om de skyldes problemer med afkodning, sprogforståelse
eller en kombination af begge dele.
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Bilag
Bilag 1: Undervisningsforløb
Undervisningsforløbet er herunder sat skematisk op med læringsmål for elevernes udbytte, beskrivelser af
aktiviteterne og tegn på læring som observationspunkter, der beskriver, om eleverne opfylder læringsmålene. Lektionerne vil være bygget op på samme måde hver gang, men med udgangspunkt i en ny tekst af
Bent Haller. Da slutmålet er, at eleverne skal mestre strategierne på egen hånd, er tanken endvidere, at
graden af lærermodellering aftager fra gang til gang, i takt med at eleverne bliver mere fortrolige med at
anvende strategierne.
Læringsmål
Eleverne kan få led i en
årsagskæde til at
hænge sammen ved at
danne inferens.

Eleverne kan danne en
hypotese om tekstens
handling ved at danne
inferens.

Aktiviteter
Eleverne skal drage logiske tankeslutninger, for at
få led i en årsagskæde til at hænge sammen i en
grafisk model på tavlen.

Tegn på læring
Eleverne forklarer, hvilke
informationer de selv har
tilføjet teksten.

Eleverne skal analysere, hvordan de har mobiliseret relevant baggrundsviden for at få led i en årsagskæde til at hænge sammen.

Eleverne begrunder deres
tilføjelser med oplysninger i teksten.

Jeg læser en lille del af teksten højt og modellerer, hvordan jeg danner en hypotese om tekstens
handling ved at mobilisere og koble min baggrundsviden med oplysninger i teksten.

Eleverne opstiller en kvalificeret hypotese om tekstens indhold.

Jeg formulerer min hypotese skriftligt på tavlen.
Eleverne stilladseres i at danne deres egne hypoteser og de udfylder første spalte i den grafiske
model Mine hypoteser.

Eleverne begrunder deres
hypotese med relevant
baggrundsviden og oplysninger i teksten.

Eleverne fremlægger deres hypoteser for hinanden og forklarer, hvilken baggrundsviden de har
mobiliseret. De begrunder deres hypotese med
oplysninger i teksten.
Eleverne kan afprøve
og revidere deres hypotese om tekstens handling undervejs i læseprocessen ved at danne
nye inferenser.

Jeg læser den næste del af teksten højt og jeg modellerer, hvordan jeg sammenholder min hypotese med de nye oplysninger i teksten, og hvordan jeg derefter ændrer den.
Jeg formulerer min nye hypotese skriftligt på tavlen. Eleverne stilladseres i at sammenholde deres
hypotese, med nye oplysninger i teksten og i at
ændre den. De udfylder anden spalte i den grafiske model Mine hypoteser.
Eleverne fremlægger og diskuterer deres nye hypoteser med hinanden. Igen redegør de for, hvilken baggrundsviden de har anvendt, og begrunder det med oplysninger i teksten.
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Eleverne vurderer om deres forudsigelser er korrekte.
Eleverne begrunder,
hvordan nye oplysninger i
teksten får dem til at ændre deres forudsigelser.
Eleverne begrunder deres
nye hypotese med relevant baggrundsviden og
oplysninger i teksten.
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Læringsmål
Eleverne kan besvare
spørgsmål til tekstens
handling, som fordrer
at de drager inferens.

Aktiviteter
Eleverne stiller spørgsmål til tekstens handling.
Jeg modellerer, hvordan jeg besvarer spørgsmål
ved at drage tekst-interne og tekst-eksterne tankeslutninger.

Tegn på læring
Eleverne udfylder kolonnerne i den grafiske model ”Fortolkningsprocessen”.

Eleverne stilladseres i selv at besvare spørgsmål
ved at drage tekst-interne og tekst-eksterne tankeslutninger. Eleverne udfylder den grafiske model ”Fortolkningsprocessen”.

Eleverne svarer kvalificeret på spørgsmål, ved at
mobilisere og koble relevant baggrundsviden med
oplysninger i teksten.
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Bilag 2: Observationsskema
Observationsskemaet viser et udsnit af, hvordan jeg kategoriserer data fra mine videooptagelser i tegn på
læring i forhold til læringsmål og i forhold til om den dialogbaserede stilladsering og de grafiske modeller
fungerer hensigtsmæssigt.
Dato: 08.11.16
Deltagere: Mikkel, Markus, Serhan (elever), Stine (lærer)
Aktivitet: Få led i en årsagskæde til at hænge sammen ved at drage inferens.
Hvad bliver der
gjort?
Stine tegner 3 kasser på tavlen. I den
første skriver hun:
”Han glemte sin
togbillet”.

Hvad bliver der sagt?

Tegn på læring

- Det koster 700 kr. at køre
uden billet i toget (Mikkel).

Udsagnene viser,
at eleverne aktiverer deres baggrundsviden om
togbilletter.

- Kun hvis man bliver taget,
ellers er det gratis (Serhan).

I den tredje skriver - Hvad er der sket? (Stine)
hun: ”Det kom til
at koste ham dyrt”. - Han er blevet taget i toget
(Serhan).
- Han har fået en bøde (Markus).
- Ja, hvorfor det? (Stine)

Eleverne gætter
på baggrund af
deres erfaringer
med togbøder.
De danner inferens for at få
leddene til at
hænge sammen.

- Han er gået ind i toget
uden billet? (Markus)
- Ja og hvad så? (Stine)
- Så mødte han en konduktør, som gav ham en bøde
på 700 kr. (Mikkel)
- Godt det skriver jeg i det
midterste felt, så historien
hænger sammen (Stine).
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Dialog

Eleverne stilladseres gennem
spørgsmål i at
konkretisere,
deres forestilling.

Grafiske
modeller
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Hvad bliver der
gjort?
I den midterste
kasse skriver Stine:
”Han bliver stoppet og får en
bøde”.

Hvad bliver der sagt?

Tegn på læring

Dialog

- Hvordan kan I vide, at han
er gået ind i toget? Og
hvordan kan I vide, at han
bliver stoppet og får en
bøde? Det står ikke i teksten? (Stine)

Serhan bliver
klar over, at informationerne,
ikke står i teksten, men er
nogle, de selv
har tilført.

Dialogen viser,
at Serhan reflekterer over, at
han selv har tilføjet informationer til teksten.

- Hmm – det har du faktisk
ret i (Serhan).
- Kan du prøve at forklare,
hvordan du så er kommet
frem til det? (Stine)

Serhan udpeger
centrale nøgleord i teksten.

- Der står jo, det kostede
ham dyrt at glemme billetten, og han får jo kun en
bøde, hvis han er inde i toget og bliver taget (Serhan).
- Det er rigtigt. Så hvad er
det for nogle ord i teksten,
du bruger, når du gætter
på handlingen? (Stine)
- I hvert fald togbillet og dyrt
(Serhan).
- Så ordet togbillet og ordene koste dyrt bruger du,
når du gætter? (Stine)
- Ja (Serhan).
Stine sætter streg
- Hvad er det for noget bagunder nøgleordene
grundsviden I benytter?
i kasserne.
(Stine)
Elevernes baggrundsviden bliver
skrevet i skyer og
med pile ført ind i
den midterste
kasse.

Eleverne forklarer hvilken baggrundsviden de
bruger.

- At man får en bøde, for at
køre uden billet, og at der
er billetkontrollører i toget? (Mikkel)
- Og at det er dyrt at få bøder (Serhan).
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Serhan sætter
ord på sine ræsonnementer.

Grafiske
modeller
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Hvad bliver der
gjort?

Hvad bliver der sagt?

Tegn på læring

- Kig på modellen. Hvorfor
har den forskellige farver?
(Stine)

Ved hjælp af
modellen forklarer Markus,
hvordan de har
dannet inferens,
ved at koble relevant baggrundsviden
med oplysninger
i teksten.

- Det sorte er teksten, det
grønne er vores hypotese,
det står i en stiplet kasse,
for vi kan ikke være 100%
sikre på, at den er rigtig. Og
de røde skyer er den baggrundsviden, vi har brugt
(Markus).
- Det er vigtigt, at kunne afkode og forstå ordene i teksten, ellers kan det være
svært at få fat i den rigtige
baggrundsviden. Kan I se
det? (Stine)
- Ja, for hvis jeg nu ikke kan
læse ordet togbillet, så
kommer jeg jo ikke til at
tænke på, at man kan få en
bøde i toget, og så kan jeg
ikke gætte, hvad det er der
koster ham dyrt (Mikkel).

Mikkel viser, han
ved, det er nødvendigt at mobilisere relevant
baggrundsviden
for at danne
sammenhæng i
teksten.

- Lige præcis. Det er vigtigt
at man kan afkode ordene
præcist og kender betydningen af dem. Derfor er
det også vigtigt, I holder øje
med, om I har forstået alle
ordene (Stine).
- Jeg springer tit ord over
(Serhan).
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Dialog

Mikkel sætter
ord på sine ræsonnementer.
Serhan reflekterer over egen
læseforståelse.

Grafiske
modeller
Markus har
tydeligvis
styr på modellens opbygning og
kan forklare
den.

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling

Stine Eliasson, dip 48094, dec. 2016

Bilag 3: Bison af Bent Haller
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Bilag 4: Den grafiske model Mine hypoteser
Den grafiske model viser, at læseren danner hypoteser om teksten handling ved at koble oplysninger i teksten med relevant baggrundsviden.

Hypotese 1:
Linje 0-3

Mine hypoteser om tekstens handling
Bison
Hypotese 2:
Hypotese 3
Linje 3-12
Linje 12-21

Jeg tror teksten handler om
Jeg tror teksten handler om, at lillenogle brødre, som kommer op og bror Vigge laver ulækker mad, som
slås.
han vil narre storebror Oscar til at
spise.

Jeg tror, teksten handler om, at
Vigge har narret Oscar til at spise
Futte.

Oplysninger i teksten:
Stor, stærk, storebror.

Oplysninger i teksten:
Oscar er forhåbentlig sulten.

Oplysninger i teksten:
Oscar spiser maden.

Ikke noget at stille op.

Spille rollen og sige uhm.

Futte er væk.

Baggrundsviden:
Brødre slås indimellem.

Baggrundsviden:
Jeg har læst en gysernovelle om en
dreng, der puttede rottegift i frikadeller for ar forgifte en hund. Han
var bange for, at hunden ikke ville
spise frikadellerne, fordi de stank.

Baggrundsviden:
Bisonkød er oksekød. Oksekød
smager godt. Derfor er det ikke
bison, Vigge tilbereder.

Bent Haller har tidligere skrevet
om vold.
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Der er en pointe med, at teksten
slutter med, at Futte er væk.
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Bilag 5: Den grafiske model Fortolkningsprocessen
Den grafiske model viser, at læseren besvarer spørgsmål ved at koble oplysninger i teksten med relevant
baggrundsviden.

Mit spørgsmål til
det i teksten jeg
undrer mig over.

Hvor er Futte?

Fortolkningsprocessen
Bison
Er der oplysninger Har jeg noget bag- Mit svar på
i teksten, som kan grundsviden, der
spørgsmålet.
være med til at be- kan være med til
svare mit spørgsat besvare mit
mål?
spørgsmål?
Maden stinker
værre end en
ulykke.

Bisonkød er oksekød. Oksekød er
ikke ulækkert.

Vigge vil ikke røre
maden.

Der må være en
grund til at Futte
bliver nævnt i teksten.

Oscar spiser maden.
Hvorfor narrer
Vigge Oscar til at
spise Futte?

Oscar opfører sig
dårligt overfor
Vigge.

Folk der bliver
mobbet tænker på
at hævne sig.

Vigge har uden
held forsøgt at
gøre noget ved
det.
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Oscar har spist
Futte.

For at hævne sig
på Oscar.

Mit bud på en fortolkning af tekstens indhold.
Hvad er tekstens
tema?
Temaet i teksten
er hævn.
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