
Kortlægning og afprøvning af metoder og 
materialer til undervisning af elever med 

afkodnings- og stavevanskeligheder 1



Dagsorden

1. Rammen for projektet
2. Review'et og resultater
3. Indhold i materialepakkerne

1. Forløbsbeskrivelser
2. Opkvalificering af lærere og læsevejledere

4. Afprøvning af materialet
5. Evaluering
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Udbuddet - rammen

Et udbud under Børne- og undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet, STUK.
Den samlede projektsum er på knapt 3.5 mio.
Opgaveudførelsen varetages af en gruppe forskere og medarbejdere fra en række 
institutioner.
Reviewgruppen: Carsten Elbro, Holger Juul, Dorthe Klint Petersen, Anna Gellert, 
Stine Engmose
Udviklergruppen: Monica Krarup Olesen, Louise Duus Skovbjerg, Stine 
Fuglsang Engmose.
Kvalitetssikring: Anna Gellert og Dorthe Klint Petersen
Testgruppen: Holger Juul, Anna Gellert, Dorthe Klint Petersen
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Forskningsreview
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Forskningsreview

Grundlag og metode
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Forskningsreview

● Hvad kan vi lære af metastudierne?
● Generelle indsigter fra enkeltstudierne
● Foreløbige anbefalinger
● Om indsatser med fokus på skriftens kode
● Om indsatser med fokus på flydende læsning
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Reflektionsspørgsmål

Hvad er jeres erfaringer med indholdet i indsatser rettet mod elever i lette 
afkodnings- og stavevanskeligheder i 3.-4.kl.?
I hvor høj grad stemmer de overens med kortlægningens resultater?
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Overblik materialepakken
Review-rapport

Link til formidlingsartikel i Viden om læsning/
artiklens tekst ligger her

Flydende læsning  Skriftens kode        

Forløbsbeskrivelser
(undervisning på hold og i klassen). 
Til 12 uger
Uge-for-uge-beskrivelser

Oversigt over 
Ansvarsfordeling
(pdf)

Materialer til 
Fælles forberedelse
(slides, tekster og film)

Overblik over 
Materialepakken
(pdf)

Overblik over 
Materialepakken
(pdf)

Oversigt over 
Ansvarsfordeling
(pdf)

Materialer til 
Fælles forberedelse
(slides, tekster og film)

Forløbsbeskrivelser
(undervisning på hold og i klassen). 
Til 12 uger
Uge-for-uge-beskrivelser
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Formål



Organisering af arbejdet i klasserne og på hold
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Undervisningsprincipper
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Progression
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Nedslag i pakken Skriftens kode: Afvikling af forløbene
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Nedslag i pakken Flydende læsning:
Afvikling af forløbene
Hold
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Nedslag i pakken Flydende læsning: Afvikling af forløbene

Klasse
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Nedslag i pakken Flydende læsning: Afvikling af forløbene

Hold
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Reflektionsspørgsmål

Hvordan vil lærere og læsevejledere tage imod et så højt didaktiseret
læremiddel?
Der bruges fire lektioner om ugen, to på hold og to i klassen, gennem 12 
uger. Hvordan er jeres erfaring med at arbejde på denne måde? 
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Nedslag opkvalificering lærerne

Workshop ved læsevejleder med understøttende præsentation til 
henholdsvis Skriftens kode og Flydende læsning.
Dansklærerne på årgangen deltager.
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Afprøvningsplan: Forsøgsskoler
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Uge 36-37 40-41 42 43-50 51-
52

1-4 5-6

Gruppe-
screening

Individuel 
førtest a

Feri
e

Afprøvning af 
undervisnings-
program

Ugentlig logbog

Fer
ie

Afprøvning af 
undervisnings-
program

Ugentlig logbog

Eftertest

Afprøves to gange.
Ni forsøgsskoler, fem kontrolskoler



Evaluering

● Virkningsevaluering
○ Gruppetest
○ Individuelle test

● Implementeringsevaluering
○ Logbøger

○ Interviews
○ Enkelte observationer
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Spørgsmål og diskussion

Kommentarer modtages gerne!
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