
    

Projektplan	
Bedre faglig læsning og skrivning, 2013 – 2014 

Revideret 17. april 2013/CHJO 

Projektets	titel	
Multimodale læremidler i naturfagsundervisningen på SOSU 

Formål	
Formålene med projektet er at 

1. Styrke elevernes tilegnelse af kundskaber og færdigheder i naturfag gennem 
udvikling og afprøvning af multimodale læremidler, der kan supplere lærebøgerne. 

2. Imødekomme målgruppens behov for undervisningsmetoder og læremidler, der 
tager højde for skolebaggrund og forudsætninger. 

3. Øge undervisernes viden om faglig læsning og læsestrategier og sætte dem i 
stand til at arbejde med relevante værktøjer i undervisningen, der imødekommer 
målgruppens behov og som bygger på bl.a. læsevejledernes viden om læsning og 
læsestrategier.  

4. Dele viden og erfaringer fra projektet med skoler, der indgår i projektet som 
eksterne interessenter. 

Mål	
Projektet har som mål at  

1. Udvikle og afprøve analoge og digitale multimodale læremidler, der kan supplere 
lærebøger og tilhørende materialer i naturfag. 

2. Samle viden og erfaringer med elevers og læreres anvendelse af eksisterende 
lærebogsmateriale med henblik på at afdække yderligere udviklingsbehov. 

3. Udvikle en model for inddragelse af læsevejlederens ekspertise i forhold til 
undervisernes viden om og erfaring med at anvende redskaber og metoder, der 
understøtte den faglige læsning og skrivning. 

4. Give undervisere generelt på EUD redskaber til den faglige læsning og skrivning, som 
kan anvendes i den faglige undervisning i øvrigt. 

5. Opnå viden om faglig læsning og skrivning, der kan almengøres og overføres til andre 
grundfag, områdefag m.v. 

Målgrupper	
Projektets målgrupper er:  
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1. Elever, der deltager i naturfagsundervisning på trin 1 og 2 på SOSU-uddannelserne 

2. Forlaget Munksgaard, der udgiver naturfagsbøger til SOSU-området 

3. Undervisere specifikt på SOSU og generelt på EUD 

4. Ledere ved SOSU-skoler, der gennem projektet får adgang til projekterfaringer, materiale 
m.v. 

5. Andre erhvervsskoler, der gerne vil fokusere på betydning af at gøre faglig læsning og 
skrivning til et fælles anliggende for underviserne.  

Motivering			
Naturfag er et grundfag på SOSU. Fagets indhold er fastsat centralt, da faget skal kunne give 
adgang til videreuddannelse. Naturfag er samtidig et støttefag på SOSU for uddannelsens 
områdefag på trin 1 og 2. Faget skal bestås for at kunne komme til den afsluttende eksamen. 

En stor del af skolens elever har funktionelle læsevanskeligheder. Skolen har i samarbejde med 
Taleinstituttet i Nordjylland udviklet et digitalt screeningsmateriale til brug på SOSU (kaldet 
LINU). Skolen har siden august 2012 screenet samtlige nye elever med henblik på at 
identificere omfanget af behovet for indsatser over for gruppen af læsesvage elever. 
Screeningerne viser at minimum 30 pct. af eleverne falder inden for målgruppen af elever med 
læsevanskeligheder.  
Skolens læsevejledning målretter sine tilbud til gruppen af elever med læsevanskeligheder på 
baggrund af bl.a. screeningsresultaterne, men har fokus på at målrette hele læseindsatsen, så 
alle eleverne generelt får gavn af den viden og de erfaringer, der er inden for området . Det er 1

derfor vigtigt, at øge undervisernes viden og indsigt i hensigtsmæssige læse- og 
skrivestrategier og dermed gøre faglig læsning og skrivning til et fælles anliggende.  

De kommunale arbejdsgivere giver i stigende omfang udtryk for, at de ønsker en udvikling, der 
går i retning af flere social- og sundhedsassistenter (trin 2) og færre social- og 
sundhedshjælpere (trin 1).  2

Det betyder, at afstanden mellem de nye elevers færdigheder ved uddannelsesstart og 
kompetencekravene til de færdiguddannede bliver større, og det er derfor nødvendigt helt 
generelt at se på udvikling og redidaktisering af undervisningen, så eleverne kan honorere de 
faglige krav. 

Forlaget Munksgaard har i de seneste år haft stor fokus på, hvordan deres læremidler virker i 
forhold til både elever og undervisere i naturfag på SOSU-uddannelserne. Ved udvikling af nye 
læremidler har man i vid udstrækning trukket på anbefalingerne fra rapporten Læsbare 
læremidler på EUD. Forlaget ønsker med sin deltagelse i projektet at få mere viden om, 
hvordan læremidlerne virker i tilknytning til den konkrete undervisning med henblik på at 
vurdere behovet for yderligere udvikling, fx af supplerende materiale til lærebøgerne.  

Samlet set er der behov for at øge fokus på, hvordan vi udvikler og redidaktiserer 
undervisningen, så de faglige krav kan nås af vores målgruppe.  

 Fra rapporten Læsbare læremidler på EUD, 2010: http://www.emu.dk/erhverv/laesevejledning/tema/laesbare-laeremidler-1

eud/index.html

 Praktikpladsstatistik fra UNI-C viser, at antallet af indgåede praktikaftaler på trin 1 i uddannelsen er faldet med 1.230 2

pladser fra udgangen af 2011 til udgangen af 2012. Det er fald, der svarer til 13 pct.
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Samtidig er der fortsat behov for, at faglig læsning og skrivning bliver et fælles anliggende for 
ledere og undervisere på erhvervsskolerne. Læsevejlederen skal frem i lyset og fungere som 
skoleintern konsulent og dermed som facilitator af processer, der fører til øget fastholdelse og 
bedre kvalitet gennem øget fokus på viden om læse- og skriveprojekter samt effekten heraf.   

Indhold	og	tilsigtede	resultater	
Naturfagsundervisningen på skolens afdeling i Holbæk etableres fra efteråret 2013 som et 
naturfagseksperimentarium, hvor der arbejdes med at udvikle og afprøve multimodale analoge 
og digitale læremidler i tilknytning til undervisningen.  
Der etableres en udviklingsgruppe, der bl.a. består af naturfagsundervisere og en 
læsevejleder. I første fase har udviklingsgruppen til opgave at planlægge opstart af 
naturfagseksperimentariet. I planlægningen indgår overvejelser og aftaler om, hvilke 
multimodale læremidler der skal udvikles og afprøves.  
I de følgende faser afprøves og evalueres de redskaber og metoder, der udvikles.  
Det er projektets antagelse, at multimodale læremidler kan defineres både som analoge og 
digitale. I udviklingen og brug af digitale løsninger vil fokus være på anvendelse af web 2.0 (fx 
Prezi, Yammer m.fl.), udvikling af applikation(er) samt løsninger, der understøtter 
elevproduceret materiale i digital form (fx lydfiler, video m.v.). Elevernes egne enheder (fx 
smartphones) anvendes, og der indkøbes et mindre antal tablets (baseret på teknologi fra 
Android eller Apple). 
Der arbejdes ydermere med udvikling af analoge multimodale læremidler, dvs. en anvendelse 
af fx grafer/illustrationer, genre, tredimensionelle redskaber m.v. 
Bag udviklingen af de multimodale læremidler ligger en antagelse om, at de kompenserer for, 
hvad der måtte mangle i lærebøgerne. Dermed bliver multimodale læremidler et supplement til 
lærebøgerne.  

Projektet monitoreres undervejs af forlaget Munksgaard, som udgiver lærebøger bl.a. til 
naturfag på SOSU-uddannelserne. Munksgaard deltager i projektets udviklingsgruppe under 
hele projektet.  
Forlagets forventninger til projektet er at få viden om, hvordan læremidlet og de supplerende 
multimodale læremidler fungerer i forhold til elever og i forhold til undervisere. Formålet er at 
deltage i udvikling og evt. stille eksisterende materialer til rådighed undervejs. 

Der udarbejdes et inspirationskatalog med erfaringer fra projektet, ligesom det ventes, at 
materialer, der udvikles i projektet stilles gratis til rådighed for andre erhvervsskoler, fx via 
EMU.dk. 
Inspirationskataloget vil ydermere rumme forslag til samarbejdsmodel for undervisere og 
læsevejleder. 

Der etableres en følgegruppe, der består af repræsentanter fra tre interessentskoler, 
udviklingsgruppen samt undervisere og ledere fra andre afdelinger på SOSU Sjælland. 
Formålet med følgegruppen er primært at præsentere erfaringer og redskaber til inspiration for 
deltagerne. 

Projektet vil i forbindelse med samarbejdet med følgegruppen og ved udarbejdelse af 
Inspirationskataloget fokusere på overførelsen til andre uddannelser. Det er således ikke 
afgørende for projektet at kunne dokumentere, hvordan anvendelsen af multimodale 
læremidler alene understøtter faglig læsning og skrivning specifikt i naturfag på SOSU.  
Det er derimod afgørende for projektet at kunne dokumentere, hvordan underviserens 
samarbejde med læsevejlederen kan styrke underviseren i at træffe didaktiske valg i deres 
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planlægning og gennemførelse af undervisningen, således at læremidlerne anvendes på en 
måde, som gennem viden om faglig læsning og skrivning understøtter elevernes 
færdighedstilegnelse.  
Projektet vil håndtere denne overførelse af viden til andre uddannelser gennem: 

1. Møder med følgegruppen 
Følgegruppen er sammensat af repræsentanter fra tre andre erhvervsskoler, der dækker det 
tekniske og merkantile område. I perioden fra 1. september og frem til projektets afslutning 
præsenteres følgegruppen for projektets erfaringer og sidenhen resultater.  
Der vil blive lagt vægt på, at erfaringerne skal kunne overføres til andre fag og 
uddannelsesområder, hvilket følgegruppen medvirker til at sikre. Også elevperspektivet 
inddrages undervejs i processen. 

2. Inspirationskatalog 
Projektet vil ved afslutning på forløbet fremstille et inspirationskatalog (analogt/digitalt) 
med anvisninger på, hvordan man kan udvikle multimodale læremidler. Der vil blive trukket 
på de erfaringer, eksempler m.v., som projektet har produceret dels fra 
naturfagseksperimentariet, fra elevernes oplevelser og også fra møder med følgegruppen. 
Katalogets målgruppe er primært undervisere på erhvervsuddannelserne.   

3. I det omfang Ministeriet for Børn og Uddannelse i forbindelse med ”Bedre faglig læsning og 
skrivning” planlægger aktiviteter, fx konference el.lign., deltager projektledelse og/eller 
udviklingsgruppe med fremlæggelse af projektets resultater og materiale fra projektet. 

4. SOSU Sjælland deltager i en række netværk, hvor erfaringer og resultater vil blive 
formidlet: 

a) SOSU Sjællands afdeling i Holbæk, hvor projektet forankres, er en del af 
skolenetværket i Nordvestsjælland. Her vil projektets resultater blive formidlet. 

b) SOSU Sjællands læsevejledere deltager i det regionale læsevejledernetværk og vil i den 
forbindelse præsentere projektet og de løbende resultater og erfaringer.  

c) SOSU Sjælland har en stærk innovativ strategi, som skal understøtte elevernes læring 
og læringssituation. Skolens innovationsstrategi er under etablering og vil komme til at 
bestå af samarbejder og partnerskaber samt et laboratorium til udvikling af praksisnær 
innovation. Projektets resultater og erfaringer bringes videre til netværket af 
samarbejdspartnere. 

Produkt	og	formidling	
Der udvikles multimodale læremidler til naturfag, der supplerer fagets lærebog: 

• Analoge, fx i form af modeller, figurer, illustrationer m.v. 

• Digitale 

o Elevproduceret materiale, fx lydfiler, video m.v. 
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o Applikation til smartphoneteknologi, der understøtter læremidlets centrale 
meningsskabende funktion (fonem-kendskab, viden om sprog, metabevidsthed 
m.v. ) 3

• Inspirationskatalog, der gøres tilgængeligt fx via EMU.dk, EUD læsevejledernetværk 
m.fl. 

Lokal	forankring	
Projektet defineres internt som et pilotprojekt, der har til formål at øge kvaliteten af 
undervisningen i naturfag samt elevernes udbytte af naturfagsundervisningen på SOSU 
generelt. Det er dog også projektets ambition at nå frem til mere generelle anbefalinger, der 
kan inspirere andre erhvervsuddannelser.   

Projektet bliver overført til ordinær drift i vejledningen og uddannelserne på SOSU Sjælland 
ved udgangen af 2014. Ud over ledelsesforankring af projekterfaringerne gennem løbende 
mødedeltagelse vil implementering af erfaringerne på skolens øvrige afdelinger være defineret 
som opgaver i læsevejledningen. Det bliver således læsevejlederne, der i deres egenskab af at 
være skoleinterne konsulenter skal sikre, at erfaringerne overføres og gøres almene, så også 
andre faglærere end naturfagsundervisere får gavn af resultaterne fra projektet. 

 Samskrivning for læsevejledere af rapporten Læsbare Læremidler EUD, 2010: hEp://www.emu.dk/erhverv/3

laesevejledning/dok/lands_konf/sammenskrivnnig-laesevejledere-laesbare-laeremidler.pdf 
   5

http://www.emu.dk/erhverv/laesevejledning/dok/lands_konf/sammenskrivnnig-laesevejledere-laesbare-laeremidler.pdf
http://www.emu.dk/erhverv/laesevejledning/dok/lands_konf/sammenskrivnnig-laesevejledere-laesbare-laeremidler.pdf
http://www.emu.dk/erhverv/laesevejledning/dok/lands_konf/sammenskrivnnig-laesevejledere-laesbare-laeremidler.pdf


Aktivitets-	og	tidsplan	

Organisation	
Projektejer: Leder af vejledningen Charlotte Kølle Jørgensen 

Projektleder: Læsevejleder Bodil Pedersen 

Projektansvarlig: SOSU Sjælland 

Fase Milepæl Aktiviteter Ansvar

Fase 1 - Etablering 

1.6. 2013 - 31.8. 2013

Etablering af 
projektorganisation og 
igangsætning af 
projekt: 

- Udviklingsgruppe 
- Følgegruppe  

Udviklingsplan for 
udviklings af 
multimodale 
læremidler

Første møde i 
udviklingsgruppen 
Gruppen udarbejder en 
udviklings- og driftsplan. 

Udviklingsgruppen 
planlægger opstart at 
naturfagseksperimentariet

Projektejer initierer og 
inviterer til møderne i 
samarbejde med projektleder

Fase 2 - 
Eksperimentarium i 
drift/mellemresultat 

1.9. 2013 - 30.9. 2014 

Der holdes møder i: 
Følgegruppe, 
udviklingsgruppe samt 
ledelsesgruppe på SOSU 
Sjælland 

Første og andet møde i 
følgegruppen planlægges og 
afholdes  

De første mellemresultater 
fremlægges for 
ledelsesgruppen på SOSU 
Sjælland 

Der afholdes planlægnings- 
og udviklingsmøder i 
udviklingsgruppen. 

Der udvikles på multimodale 
læremidler, som afprøves i 
undervisningen.

Projektleder initierer og 
planlægger møder i 
udviklingsgruppen. 

Uddannelseschef i Holbæk 
fremlægger sammen med 
projektleder de første 
resultater fra 
naturfagseksperimentariet 
ved møde med skolens 
ledelse.  

Projektleder og 
uddannelseschef har ansvar 
for afholdelse af møder i 
udviklingsgruppen.

Fase 3 - Afslutning, 
resultat og 
implementering 

1.10. - 31.12. 2014

Evaluering og 
effektmåling 

Der holdes møder i 
følgegruppen og 
udviklingsgruppen samt 
i ledelsesgruppen på 
SOSU Sjælland 

Implementering og 
spredning af 
erfaringerne til SOSU 
Sjællands øvrige 
afdelinger 

Afrapportering

Resultater og dokumentation 
for effekt samles og 
analyseres. 

Der udarbejdes 
inspirationskatalog med 
anbefalinger, tips og tricks til 
brug af multimodale 
læremidler som er direkte 
overførbare til 
naturfagsundervisning samt 
andre faglig undervisning på 
EUD 

Udviklingsgruppen 
fremlægger resultater for 
følgegruppen samt ledelse 
på SOSU Sjælland.  

Rapport til Ministeriet for 
Børn og Underviser

Projektleder initierer 
aktiviteterne.
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Samarbejdspartner: Forlaget Munksgaard, Redaktør Lissi Hansen 

Eksterne skoleinteressenter: Køge Handelsskole, EUC Nordvestsjælland og TEC 
Hensigtserklæringer vedlægges ansøgning 
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Budget	

Skolen egenfinansierer lederes, kvalitetsafdelings og projektleders deltagelse i projektet svarende til 300 
timer: kr. 88.200,- 

Samlet budget: 

Ansøgt beløb: SOSU Sjælland 262.260

Munksgaard  11.820

Total 274.080

Egenfinansiering  88.200 (svarende til 24 %)

Total 362.280

Art SOSU Sjælland Munksgaard, 
Forlag

Løn og honorarer Udviklingstimer 
(undervisere og 
læsevejleder)
300 timer

Mødedeltagelse
Udviklingsgruppe
120 timer

Mødedeltagelse 
Følgegruppen
60 timer

Udvikling af 
applikationer
200 timer

Inspirationskatalog
100 timer

88.200

29.400

14.700

58.800

29.400

5.880

2.940

Administrationsomkostninger Projektadministratio
n
40 timer

11.760 0

Rejse- og opholdsudgifter 0 3.000

Andre udgifter Udvikling og 
implementering af 
digitale løsninger

Mødeafholdelse
Følgegruppe

25.000

5.000

Total 262.260 11.820

   8


	Projektets titel
	Multimodale læremidler i naturfagsundervisningen på SOSU

	Formål
	Mål
	Målgrupper
	Motivering
	Indhold og tilsigtede resultater
	Produkt og formidling
	Lokal forankring
	Aktivitets- og tidsplan
	Organisation
	Budget

