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På Vigerslev Allés Skole i Køben-
havn fremmes læselysten af man-
ge og forskellige læseprojekter, 
blandt andet med læsning én til 
én på tværs af årgange, læsning 
af faglitteratur, gennem BookTalks 

og i en læseklub for læseheste.
Indsatsen indbragte skolen en 

andenplads i dysten om at blive 
Årets Pædagogiske Læringscenter 
2019.

Vigerslev Allés Skole blev oprettet som friskole 

i 1910. I 1915 blev skolen kommuneskole, da 

Borgerrepræsentationen besluttede, at der 

ikke mere skulle betales for skolegang, og 

skellet mellem folke- og betalingsskoler for-

svandt.

Indbydende og velassorteret PLC 
I dag har skolen lige godt 700 elever og er 

beliggende på den stærkt tra#kerede Viger-

slev Allé.

Børn & Bøger besøger skolen i forbindelse 

med nomineringen til Årets Pædagogiske Læ-

ringscenter 2019 og hører nærmere om, hvad 

skolen byder på af læsefremmende aktivite-

ter, som var årets tema for nominering.

Da vi møder frem, har skolen temauge 

med omlagte timer. Skolen lukker derfor i den 

pågældende uge for almindelig skolegang kl. 

13.15, som er det tidspunkt, vi har fået lov at 

komme for at tale om, hvad der foregår.

Vi møder først PLC-vejleder Hegan Peder-

sen Heinze, men ud over hende er der mødt et 

større antal elever frem, ligesom også dansk- 

og læsevejleder Bintha Andersen ankommer. 

Læringscentret er hyggeligt indrettet i en 

gammel gymnastiksal, hvilket skinner tydeligt 

igennem, og så er den udstyret med en #n 

hems.

Der er åbent i hele skolens åbningstid, og 

bemandingen er god, da Hegan Heinze ude-

lukkende har sine timer på PLC.

På skolen tager man udgangspunkt i, at 

læselyst er betinget af læsefærdighed, så der-

for arbejder man med læsning på mange må-

der blandt andet med elev-til-elev-læsning på 

tværs af alder på %ere forskellige områder.

PLC forekommer velassorteret, og mange 

bøger er opstillet på en kreativ og indbydende 

måde med forsiderne udad. Anderledes og 

spændende ”installationer” lokker også til.

BookTalks og faglig læsestund
Det skal vise sig, at de fremmødte elever har til 

opgave at fortælle om skolens mangeartede 

og forskellige læsefremmende aktiviteter, de 

hver for sig er involveret i. Som nysgerrig gæst 

er det altid godt at blive positivt overrumplet.

Det er Tobias fra 4. klasse, der lægger ud. 

Han taler om BookTalks, om den sjov, der 

er med dem, og om, hvordan de behandler 

bøgerne, for eksempel bruger tid på at tale 

om deres for- og bagsider, hvilket er en indly-

sende god idé i forhold til at få et hint om en 

given bogs indhold.

Læselyst fordrer 
For at #nde glæden ved at fordybe sig i litteraturen er det nødvendigt at have knækket læsekoden.

Af Eiler Jensen

PLC på Vigerslev Allés 

Skole er stort, velassorte-

ret og hyggeligt indrettet i 

en gammel gymnastiksal, 

der foroven har en hems, 

der blandt andet bruges 

som arbejdsplads i forbin-

delse med projekter.
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Der fremstilles #lm som anmeldelser i form 

af små videoer, som eleverne selv deltager i. 

Videoerne er beregnet til inspiration til videre 

læsning for andre.

- Det er underligt sådan at se sig selv på 

#lm, siger Tobias. 

Magnus og Arthur fra 6. U tager over. De 

taler om den faglige læsestund, som har læ-

semakkere, hvor en elev fra 6. klasse læser 

med en elev fra 3. klasse – én til én. 

De større elever lærer de mindre at bruge 

faglitteraturen ved hjælp af skemaet V-Ø-L 

(vide-ønske-lære), og de arbejder med læse-

log (et værktøj til at udvikle læsefærdigheder, 

læselyst og færdigheder i tekstforståelse og 

boganmeldelser).

Selv om eleverne er gode læsere, holder 

de af denne arbejdsproces, som har en varig-

hed på #re uger. Eleverne føler nemlig, at de 

giver noget nyttigt videre til de yngre elever.

Makkerlæsning og "ydende læsning
Derefter fortæller Line fra 7.U om makkerlæs-

ning, som er en øvelse, der har en varighed på 

en halv time to gange om ugen i 15 uger. Line 

læser med en fast makker.

Onsdag henter hun sin læsemakker i 1. 

klasse. Hun læser for sin makker, læser med 

sin makker, hjælper vedkommende med lyde-

ring – og så snakker de i øvrigt om teksternes 

indhold.

De ældre og yngre elever lærer hinanden 

at kende og opnår en #n og afslappet fortro-

lighed, hvilket sker igennem samtaler om al-

mindelige dagligdags forhold. 

De store elever har fået undervisning til 

denne disciplin af læsevejlederen i ca. to lek-

tioner.

En anden læsefremmende indsats er %y-

dende læsning, som består i, at 4. og 5. år-

gang har læseforløb om %ydende læsning. 

Inden eleverne sættes sammen i makkerpar, 

tester læreren og læsevejlederen alle eleverne 

i ”ord pr. minut”.

Herefter sammensættes makkerpar, der 

matcher hinanden. Efter 4-5 uger, hvor der 

er arbejdet med %ydende læsning i klassen, 

testes eleverne igen. Lærer og læsevejleder 

kører forløbet i fællesskab og evaluerer un-

dervejs.

Klub for læseheste
På skolen bruges også AppWriter, som er en 

pakke af værktøjer til læse- og skrivestøtte. 

Eleverne bliver undervist i AppWriter, ligesom 

de arbejder med diktering og andre relevante 

Læselyst fordrer læsefærdighed
For at #nde glæden ved at fordybe sig i litteraturen er det nødvendigt at have knækket læsekoden.

Der er iværksat mange 

læsefremmende aktiviteter, 

og der gøres meget for 

at lokke til læsning med 

indbydende bogopstillinger. 

Kanten om hemsen foroven 

bruges til udstilling og krea-

tiv bogfremvisning.


