
Søren og Mette så en sø
Af forlagsredaktør Karen Lise Søndergaard Brandt

Læsning er ikke bare læsning, det vil sige en 
færdighed, der gør os i stand til at afkode og 
forstå tekster. Læsning er i en nyere og mere 
kompleks forståelse af ordet en funktion, der 
gør os i stand til at bruge tekster til at opnå 
vores mål, udvikle vores viden og mulighe-
der og overhovedet at deltage i samfundslivet 
(jf. OECD’s definition af begrebet). Det gør 
faktisk læseundervisningen alt for vigtig til at 
blive overladt til dansklæreren alene. For ved 
dansklæreren egentlig, om den sø, Søren og 
Mette ser på, er kunstigt eutrofieret, og hvor-
dan det mon påvirker søens økosystem? Ved 
dansklæreren, hvordan det står til med BNP-
balancen i de tusind søers land, eller hvordan 
man nærmere beskriver, hvad vandet i søen 
består af?

Måske – men chancen for, at det er den en-
kelte faglærer, der kender sit fags sprog og 
tekster bedst, er meget høj. Og hvis læsning 
netop skal blive en funktion og ikke kun en 
færdighed, er det faglæreren, der som ekspert 
på sit felt, skal på banen og undervise i faglig 
læsning og skrivning – i forståelse og brug 
af sit fags sprog for derigennem at styrke 
elevernes faglighed og på længere sigt deres 
muligheder og handlekompetence.

Det kræver imidlertid en indsats fra alle sko-
lens aktører, ikke mindst ledelsen, hvis skolen 
skal leve op til lovgivningen og implementere 
faglig læsning og skrivning i hele fagrækken. 
Læsevejlederen spiller en central rolle som 
igangsætter, organisator og sparringspart-
ner, men det kræver en klar rammesætning 
og en prioritering af skolens ressourcer på 
flere niveauer, hvis projekt faglig læsning skal 
lykkes.  

Jørgen Kuhlmann refererer i sin artikel en 
undersøgelse omkring læsevejlederfunk-
tionen på fire århusianske skoler. Den viser 
klart, at kulturændringen omkring læsning 
i alle fag ikke kan skabes af læsevejlede-
ren alene, men kræver en synlig indsats fra 
skolelederen.

Skoleleder Annette Carlsson beskriver, 
hvordan de på Trekronerskolen i Roskilde 
har taget det fælles ansvar for faglig læsning 
og skrivning dybt alvorligt. Der har været 
et fælles kompetenceudviklingsprojekt for 
både elever og lærere, men Annette Carlsson 
understreger, at det ikke er gjort med det. 
Gryden skal holdes i kog!

Astrid Kilt fra COK er en af de oplægsholde-
re, som Danmarks Lærerforening har brugt 
på deres ”læseturné” rundt i landet i forbin-
delse med deres landsdækkende kampagne 
”Vi læser for livet”. Hendes fokus ligger på 
den forandring, det fælles fokus på faglig 
læsning kræver, og på konkrete værktøjer 
til ledelse af processen. Hun beskriver den 
modvilje, der kan opstå, når ens faglighed og 
fagidentitet udvides til også at skulle omfatte 
læsning og skrivning, og kommer med red-
skaber til at imødekomme de reaktioner, der 
kan opstå i processen.

Læsning er ikke bare læsning – og en sø er 
så meget mere end en sø, når man kan tale, 
læse og skrive om den i et fagligt sprog. Kom 
i gang, Søren og Mette!
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Er der en skoleleder på denne skole?  
– Om læsevejlederen i ledelsens skygge

Af Jørgen Kuhlmann

Læsning og skrivning i fagene er en opgave 
for hele skolen, men det er ofte læsevejlede-
ren, der står i spidsen for implementeringen. 
Artiklens forfatter argumenterer for, at læ-
sevejlederfunktionen er kompleks og kræver 
tydelig ledelse. 2
Faglig læsning på Trekronerskolen

Af Annette Carlsson 

Skoleleder Annette Carlsson beskriver i 
denne artikel, hvordan de på Trekronersko-
len har arbejdet målrettet med faglig læsning 
og skrivning i alle fag. Forløbet har været 
en succes, men hun understreger, at det er 
vigtigt, at der arbejdes med den fortsatte 
implementering og forankring af læsning i 
alle fag. 5
Projektledelse i folkeskolen

- et perspektiv på implementering af 
læsefaglige projekter

Af Astrid Kilt

Et fælles fokus på faglig læsning og skrivning 
er en udfordring, som kan vække både mod-
stand og begejstring. Astrid Kilt giver med 
denne artikel en  introduktion i projektle-
delsestankegangen med fokus på, hvordan 
skolelederen kan støtte op og hjælpe lærerne 
i deres daglige projektarbejde. 7
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