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Tidsplan for udvikling af undervisningsforløbet

CORONA

2020 - Litteraturstudier og udvikling af undervisningsforløb

efterår 2020 Pilotafprøvning af undervisningsforløbet del 1: Lydtræning
2 kommuner

efterår 2021 Ny pilotafprøvning af undervisningsforløbet del 1: Lydtræning
4 kommuner

vinter 2022 Endelig justering af del 1: Lydtræning

forår 2022 Pilotafprøvning af undervisningsforløbet del 2: Læsetræning

sommer 2022 Justering af del 2: Læsetræning



Tidsplan for afvikling af effektundersøgelsen

0. klasse
forsommer 2022

opsporing af elever med forøget risiko for ordblindhed

1. klasse
efterår 22 - forår 23

Elever deltager i særlige undervisningsforløb på forsøgsskoler
Elever deltager i sædvanlig undervisning på kontrolskoler

1. klasse
forsommer 2023

Efterundersøgelse i 1. klasse
korttidseffekt efter afslutning af undervisningsforløb 

2. klasse
vinter 2024

Opfølgende undersøgelse i 2. klasse                                               
herunder brug af test til nyt opsporingsredskab til 2. klasse

3. klasse
forår 2025

Opfølgende undersøgelse i 3. klasse                                                 
herunder undersøgelse af kobling til ordblindetesten



En særlig indsats for hvem?

Elever  i 1. klasse med forøget risiko for ordblindhed



Ingen viden uden handling



Baggrund for projektet

• Det er vigtigt at opspore børn med forøget risiko for ordblindhed så 
tidligt som muligt, så børnene kan modtage kvalificeret støtte og 
undervisning, der kan reducere deres vanskeligheder. 

• Ordblinderisikotesten kan bruges til at identificere elever i risiko for 
ordblindhed i slutningen af 0. klasse og i løbet af 1. klasse.

• Derfor er der brug for individuelt tilpassede undervisningsforløb med 
tilhørende materialer til en tidlig indsats rettet mod elever i risiko for 
ordblindhed fra 1. klasse.

Uddrag fra projektansøgningen til Egmont Fonden



Ingen handling uden viden



Baggrunden for Risikotest for ordblindhed

Nogle børn har så ringe forudsætninger, at man med meget stor sikkerhed 
kan sige, at de sandsynligvis vil få vanskeligt ved at :legne sig skri;ens 
lydprincip uden ekstra stø>e. 

For disse børn vil den forebyggende undervisning i børnehaveklassen 
sandsynligvis ikke være nok :l at få børnene på ret kurs i læseudviklingen. 

Det kan derimod være altafgørende for deres skolegang, at de får videre 
hjælp i form af en effek:v, foregribende undervisning. 

(Gellert, 2016)



Hvilke danske effektundersøgelser står vi på?
• Sproglig opmærksomhed 

– Bornholmsprojektet 1987

• Den store københavnerundersøgelse, børn af ordblinde forældre
– BOF-undersøgelsen, På vej til den første læsning 1996

• Distinkthedstræning i børnehaveklassen
– træning for udvalgte elever med lav fonologisk opmærksomhed 2001

• Læsebogsundersøgelsen 
– Hvordan kommer børn bedst i gang med at læse? 1999



Udgangspunkt for udvikling af nyt undervisningsforløb
for indskolingselever i risiko for ordblindhed

Overblik over eksisterende viden
• Etableret læsefaglig viden
• Træningsundersøgelser
• Undervisningsprogrammer

Udvikling af en effek=v cocktail

Udgangspunkt og slutmål



Hvilke generelle principper gælder for det læsetekniske arbejde 
med læse- og staveindlæring

• Fonologisk opmærksomhed og funktionelt bogstavkendskab.

• Udnyttelse af skriftens basale lydprincip i læsning og skrivning.

• Derefter udvikling af andre supplerende ordlæsestrategier.

National Reading Panel, USA, 2000



Opsamling fra vores litteratursøgning: 
Grundprincipper i effektiv lydtræning 

Lyden er udgangspunktet (grafemet inddrages)
Faglig progression i lydlege
Få gennemgående øvelser
Ar[kulatorisk opmærksomhed
Grafemer med billedstø\e
Forbundne lyde
Fast struktur med repe[[on 
Løbende evaluering og [lpasning 



Opsamling fra vores litteratursøgning: 
Grundprincipper i effektiv læsetræning 
• Effektiv læsetræning bygger på kendte bogstav-lydforbindelser.

• Systematisk træning i lyd-bogstavforbindelse er bedst,                        
når den videreføres i sammenhængende læsning.

• Læsetræning giver størst effekt på afkodning,                                       
hvis der også arbejdes med enkeltord fra teksten.

• Læreren viser vejen som modelunderviser og støtte.

• Undervisningen bør indeholde både læsning og stavning.



Den særlige cocktail til tidlig indsats er blandet.

Hold øje med resultater fra Særlig indsats /l indskolingselever i risiko for ordblindhed på

Spændende ser den ud – men hvor effektiv er den?


