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Velkommen til FrontReads Quick Undervisnings Guide

Her er 8 tips til din undervisning:

1) Det tager mellem 12-14 undervisningstimer a’ 45 minutter at afvikle et fuldt FrontRead-forløb. 

2) Vi anbefaler at køre et intensivt forløb på 6-8 uger for at få rutineøvelserne indøvet bedst muligt. 

3) Kør ét fuldt forløb om året for optimal effekt. Et forløb hvert andet år giver dog også gode resultater. 
Husk at skifte til den tekstpakke, der svarer til deres klassetrin.  

4) Giv eleverne en god introduktion til de enkelte øvelser. Afsæt gerne 2 undervisningsmoduler til dette. 
Efter den indledende introduktion er de fleste elever typisk selvkørerende resten af forløbet. 

5) Hvis brugerne der undervises, er under 14 år gamle, anbefaler vi, at man kører 4-5 korte øvelsesgange 
om ugen på 20-30 minutter stykket. 

6) Hvis brugerne der undervises, er 14 år gamle eller ældre, anbefaler vi, at man kører 2-3 øvelsesgange 
ugentligt på 45 minutter stykket.

7) Øvelserne kan også laves uden for undervisning, når brugerne er 15 år og op. Vi anbefaler dog stadig, 
at man laver en ugentlig opsamling.  

8) For at kunne sammenligne resultater bedst, så læg din undervisning samme tid på dagen – det vil sige 
kør det fast enten formiddag eller eftermiddag. Læsetempo kan ændre sig i løbet af dagen. 

Her er 5 tips du kan bruge til dine elever:

1. Brug administrationen til dialogværktøj med eleverne. Klik på den enkelte elev for at se detaljer for 
hele deres forløb. Eleverne kan se de samme detaljer om deres eget forløb – I har dermed et godt 
udgangspunkt for at snakke om processen sammen.  
De samme detaljer kan bruges til at give forældre et overblik over, hvordan deres børn arbejder. 

2. Instruer holdet i at tage starttesten i deres normale læsetempo. Dette tempo danner udgangspunkt 
for resten af træningen. Læs kun teksten én gang. Se forløbet som træning og ikke en eksamen.

3. Eleverne lærer også at udfordre sig selv i programmet. Lad dem øge deres blinketid i øvelserne til de 
får mellem 6 og 8 rigtige per øvelse. Det giver den bedste udfordring i træningen.  
Hvis de får 10 ud af 10 korrekte ved den hurtigste blinktid, så er det helt fint, øvelsernes sværhedsgrad 
stiger efter hvilket niveau de er på, og de har blot startet stærkt ud.

4. Hvis du har meget hurtige eller langsomme læsere, så kan du justere deres lix-tal på teksterne ved at 
klikke på ”menu” knappen til højre for deres navn i din oversigt over holdet.  
Klik på ”menu” og derefter ”rediger”. Dette nulstiller deres forløb, så husk at gøre det så tidligt i forlø-
bet som muligt. Gerne lige efter de har logget ind første gang, hvis du ved det på forhånd.  
Vi anbefaler, at man ikke skifter lix-tal, hvis brugerne er nået forbi niveau 3 på grund af motivationen. 
Hvis du nulstiller dem, så informer dem gerne om det på forhånd. 

5. Hvis du har elever med dysleksi, så bed dem om at springe over skimningen i F4 læseøvelserne. Hvis 
de har store problemer med afkodningen, så kan de springe læseøvelserne helt over ved at du redi-
gerer deres profil i administrationen. Klik på ”menu” til højre for deres navn og klik ”rediger.” Klik i den 
lille boks i bunden, hvor der står ”ulåst forløb.” Nu er alle øvelser låst op og de behøver dermed ikke 
lave læseøvelserne for at gå til næste niveau.
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Hvis du har spørgsmål, så send os gerne en e-mail til support@frontread.com, eller ring 
til vores support alle hverdage 8 - 16 på tlf. 26821500. 

For at se vores ofte stillede spørgsmål, så gå ned på den nederste del af denne side;

http://www.frontread.com/da/support/
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