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Der stilles stadigt stigende krav til elevernes læsefærdigheder. Vi ved at dygtige 

læsere klarer sig bedre både i folkeskolen, i ungdomsuddannelserne og i de 

videregående uddannelser.  

Vi bombarderes dagligt af et væld af såvel analoge som digitale tekster. Det gælder både i 

skolen, på arbejdet og i vores private liv. Tekstmængden er enorm. Det stiller krav til 

effektive læsefærdigheder, så vi hurtigt kan orientere os i den store tekstmængde og 

udvælge de tekster eller tekstbidder, vi tænker, vi skal dykke mere ned i. Vi skal med andre 

ord kunne skimme en tekst effektivt, dvs. læse den i en høj hastighed og samtidig få så meget 

af indholdet med, så vi ved, hvad teksten handler om og ved, hvor vi kan vende tilbage og 

fordybe os i udvalgte dele af teksten. 

For at blive en dygtig og effektiv læser kræver det derfor, at man træner sine færdigheder i 

såvel læseforståelse som læsehastighed. En høj læsehastighed skaber et stærkere grundlag 

for en god læseforståelse. Når læsningen er automatiseret, dvs. at læsningen er flydende, 

fejlfri og med god hastighed, så frigives der mental energi til at fokusere på indholdet. 

FrontRead er et unikt træningsforløb, der træner elevernes evne til at læse hurtigere, mere 

målrettet og med bedre forståelse.  Dette trænes gennem digitale øvelser for både øjnene, 

hjernen og for arbejdshukommelsen. 

Træningen med FrontRead kan ikke stå alene. Det er vigtigt at fastholde elevernes nye 

færdigheder og progression ved at skabe overførselsværdi til andre læsesammenhænge. Se 

appendix om overførselsværdi – idéer til træning i egne materialer. Det hjælper eleverne til 

at fastholde de opnåede læsefærdigheder og hjælper med at motivere dem til at læse både 

digitalt og analogt.  

  



 
 

 4 

 

• Et digitalt læsetræningskursus til træning af læsehastighed, koncentration og 

forståelse 

• Et læreradministrationsmodul med statistikker og detaljeret information om elevernes 

progression 

• Læsestrategier, herunder idéer til træning i eget læsemateriale 

• Viden om læsning og læring 

• Informative videoer om programmet 

• Bogen ”Læs Effektivt”. Den kan downloades på frontread.com ved at klikke her.  

FrontReads træningsforløb er bygget op af tre moduler med stigende sværhedsgrad.  De 

består af:  

 

Materialet giver gode muligheder for undervisningsdifferentiering, da læreren kan vælge, 

hvor svære tekster den enkelte elev skal træne på. Eleverne arbejder selvstændigt med 

FrontRead og får løbende feedback fra programmet på egen træning. FrontRead tilgodeser 

og udfordrer alle elever; både de der læser lidt usikkert og de dygtigste elever.  

 

http://www.frontread.com/docs/laes_effektivt.pdf
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Gå ind på FrontReads hjemmeside www.frontread.com og klik på linket ”Mit FrontRead” 

øverst på siden, eller find os i din iPads App Store.  

Du logger dig ind med dit UNI-login. 

I feltet ”Hold-ID” skriver du demoapp. 

I denne lærerdemo-udgave af FrontRead kan du frit gå ind på alle øvelser, se videofilmene 

og se på teksterne i de forskellige tekstpakker. Du klikker på ”Tekstpakke” og her kan du 

vælge, hvilken tekstpakke du ønsker at se.  

 

 

Vi anbefaler dig at se videoer og tekstpakker samt prøve enkelte øvelser i programmet, 

inden du går i gang på klassen. 

Demoprogrammet er også meget anvendeligt i klassen, hvis du vil vise film eller øvelser til 

eleverne. 

HUSK: Denne udgave er kun til lærer-demobrug og kan ikke bruges af elever. 
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Gå også her ind på FrontReads hjemmeside www.frontread.com og klik på linket ”Mit 

FrontRead” øverst på siden, eller find os i din iPads App Store.  

1. Skriv dit brugernavn og kodeord i felterne – og klik på ”log ind”.  
 

2. Tryk på ”Administration” i menuen. Du behøver ikke skrive noget i feltet ”Hold-
ID.” 
 

3. Klik på Institution. 
 

4. Klik på knappen ”Opret Hold”.  
 

5. Udfyld felterne og husk at vælge den tekstpakke der passer til dit hold. Efter 
eleverne har logget sig ind første gang, kan du skifte tekstpakke til de elever, 
der har behov for en lettere eller sværere tekst end det øvrige hold. Det gør du, 
inden de læser startopgaven. Eleven/eleverne skal derefter logge ud og ind 
igen, så programmet kan registrere ændringen. 
 

6. Giv dit holds Hold-ID til din klasse og lad dem logge ind. De dukker nu 
automatisk op i administrationen. Se dem ved at klikke på dit holdnavn inde i 
administrationen.  
 

7. Din klasse er nu klar til at begynde FrontRead – Gå tilbage til din FrontRead-
administration for at følge dine elevers fremskridt og se deres resultater. Klik på 
elevens navn for at få flere detaljer om den enkelte elev.  
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Læreren er meget vigtig for elevernes læring, også når eleverne træner 

selvstændigt med et digitalt værktøj. 

Læreren har forskellige opgaver i et effektivt FrontRead forløb for at understøtte en optimal 

læring for eleverne.  

Allerede ved planlægningen af et FrontRead forløb er det afgørende, hvordan læreren 

strukturerer og organiserer det, så der kan arbejdes i en kort og intens periode på 6-8 uger 

ad gangen for derved at opnå bedre træningsresultater.  

Læreren har desuden en central opgave ved introduktionen med eleverne, fordi det er vigtigt 

at få skabt forståelse for og motivation til, hvorfor klassen skal arbejde med FrontRead. 

Undervejs kan læreren følge den enkelte elevs arbejde og fremgang i træningen, og 

lærerens helt centrale opgave er løbende at tale med den enkelte elev om læringsudbyttet, 

give feedback og støtte til fortsat motivation. Til de samtaler anbefaler vi, at lærer og elev 

ser på resultaterne på elevens grafiske billede i ”overblik”. 

Når FrontRead forløbet er afsluttet, ligger der også en didaktisk opgave for læreren i fortsat 

at støtte eleverne i at anvende de lærte læseteknikker i andre læsesammenhænge, fx ved 

faglig læsning i fagene. Læreren har således en vigtig rolle for at skabe overførselsværdi i 

arbejdet med FrontRead. 

Se mere i afsnittet i Appendix – overførsesværdi – idéer til træning i egne materialer.  
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• Se introduktionsfilmen med eleverne og skab forståelse for og motivation til 

træningen med FrontRead 

 

• Inden startopgaven er det vigtigt at tale med eleverne om, at de skal læse den 

første tekst med deres normale læsehastighed, som når de læser noget, de skal 

huske. Programmet regulerer nemlig automatisk læsetræningshastigheden, og hvis 

eleverne enten læser for langsomt eller for hurtigt, kommer de efterfølgende 

opgaver ligeledes til at gå enten for hurtigt eller for langsomt. Teksten læses kun én 

gang, med mindre de får færre end fem rigtige svar ud af de ti mulige eller de får 

en urealistisk højt læsehastighed 

 

• Så snart eleverne har løst startopgaven, har FrontRead målt læsehastigheden. Eleven 

klikker sig nu ind i niveau 1 og gennemfører alle fire opgaver i F1, dernæst alle fire 

opgaver i F2, derpå alle fire opgaver i F3 og afslutningsvis alle fire opgaver i F4  

 

• For at fastholde koncentrationen hos de yngre elever, anbefaler vi at de kan arbejde 

med to opgaver i hver opgavetype fra F1-F4 og derefter gentager processen med 

de to resterende opgaver i hver opgavetype 

 

• Tal med eleverne om, at de kan øge og nedsætte blinketiden, sådan at de får 

mellem seks til otte korrekte svar. Dette giver det optimale udfordringsniveau og 

øger deres læring. Hvis de får ti ud af ti korrekte ved den hurtigste blinketid, så er 

det helt fint. Øvelsernes sværhedsgrad stiger efter hvilket niveau de er på, og de har 

blot startet stærkt ud. 

 

• Når man læser en tekst for første gang, læser man orienterende for at bedømme 

tekstens indhold og relevans. Derfor er en forståelse på 60-80% fyldestgørende. 

Ved testlæsning og træningsøvelserne i FrontRead er en svarprocent på de 60-80% 

da tilstrækkelig. 
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For at opnå de bedste resultater med FrontRead er det mest effektivt at træne 

regelmæssigt i afgrænsede perioder fremfor at træne sjældent i længerevarende 

perioder. Vi anbefaler, at et FrontRead-forløb varer i alt 10-12 uger. 

Hvordan kan I organisere jer på jeres skole, så I skaber træningsstunder for eleverne? Vi 

anbefaler, at eleverne træner så ofte som muligt med FrontRead hver uge; gerne tre eller 

flere gange om ugen i maksimalt 20-30 minutter ad gangen, fordi træningen er meget 

intensiv for øjne og hjerne.  

Jo mere koncentreret forløbet er, jo hurtigere opnår eleverne gode resultater. Hvis der er for 

lang tid imellem at eleverne får mulighed for at træne, glemmer de noget af det allerede 

tillærte og skal repetere nogle niveauer for at komme videre på samme trin, hvor de slap. 

Det betyder, at de alt i alt skal bruge mere tid på forløbet. 

Det er ligesom at træne sig op til at løbe; det er bedre at løbe flere gange om ugen end kun 

én gang. Det giver kilometer i benene. Det samme gør sig gældende med FrontRead, for det 

giver den mest effektive træning for øjet og hjernen at træne flere gang om ugen med 

programmet. Øjet og hjernen skal også have ”kilometer i benene”, så eleverne kan spurte 

derudad med læsningen. Det kan de ikke med en enkelt ugentlig træning.  

Derfor er det vigtigt, at I finder de træningsmuligheder, I kan i løbet af ugen. Kan det være i 

læsebånd? I dansktimerne? I understøttende undervisning? I lektiecafe? Hjemme? Eller en 

kombination af alle? I må finde de træningslommer, der passer til jeres organisering på jeres 

skole. FrontRead kan ikke udelukkende overlades som et selv-instruerende materiale til 

eleven, da dialogen mellem lærer og elev giver det bedste resultat af træningen.  

Vores erfaring er, at eleverne får det mest optimale udbytte af FrontRead ved at træne 2-3 

gange om ugen på klassen. Derudover kan det suppleres med de andre ovenstående 

muligheder. 
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Man kan laver aftaler med klassen om deadlines, forstået på den måde, at man aftaler, at 

modul 1 er færdigt efter én uge, modul 2 er færdigt efter to uger og modul 3 er færdigt 

efter tre uger. Dette kan nås, hvis der både trænes i skolen og hjemme. Man kan fx aftale 

med klassens elever, at alle mellemopgaver laves på skolen, og at læreren tager en faglig 

samtale og viser en FrontRead-video, inden næste modul sættes i gang. På denne måde kan 

eleverne følges lidt ad. 

Man kan også lade eleverne arbejde fuldstændigt frit med FrontRead uden fælles deadlines. 

På denne måde bliver eleverne færdige med FrontRead på forskellige tidspunkter. 

Desuden kan man arbejde koncentreret med modul 1 og 2 som beskrevet ovenfor og holde 

en pause på 4-6 uger. Når man starter op igen, anbefaler vi en kort opvarmning ved at 

gentage nogle øvelser i modul 2, niveau 6, inden man går i gang med modul 3 på samme 

intensive måde. 

Repetition 

Når eleverne repeterer, behøver de ikke nødvendigvis at tage alle fire øvelser på hvert 

niveau. Det er op til dig som lærer at vurdere, hvad der er relevant for den enkelte elev. 

Læseprøve før og efter FrontRead forløb 

Før klassen går i gang med og efter træningen i FrontRead kan man eventuelt tage en 

test i Hogrefe, Læsemåleren eller i elevernes frilæsningsbøger. 
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At træne med FrontRead er hårdt arbejde for øjne og hjerne. Vi anbefaler derfor at 

arbejde med FrontRead ca. 20-30 minutter pr. gang. På baggrund af ovennævnte 

anbefalinger til et effektivt arbejde med FrontRead har vi udarbejdet en 

anbefaling til en lektionsplan. 

 

• 

• 

• 
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Fiksering – F1 

Denne øvelse træner øjnenes evne til hurtigere at fokusere, dvs. at se og opfatte teksten. 

Læseren opfatter et vist antal bogstaver i hver fiksering. Disse fikseringer udmåles i 

millisekunder. Når fikseringstiden trænes, øges læsehastigheden automatisk. En hurtig og 

stabil fikseringsrytme hen over linjen hjælper med at støtte forståelsen og dermed 

reduceres forekomsten af tilbagehop – regressioner – under læsningen. 

Spændvidde – F2 

Øvelsen her træner og udvider øjets spændvidde, dvs. den mængde tekst man kan se 

skarpt og rumme i synsfeltet på en gang uden at flytte øjnene. Det gør at vi kan læse og 

opfatte i større meningshelheder.  

Arbejdshukommelsen – F3 

Øvelsen træner arbejdshukommelsen, dvs. den mængde information hjernen kan 

bearbejde ad gangen. 

Læsetræning/læser flow – F4 

De tre foregående øvelser lægger op til læsetræningen, dvs. man her træner at tvinge 

læsehastigheden i vejret. Dermed øges koncentrationen, hvilket dæmper den indre 

stemme (tavs vokalisering) og forhindrer tankeflugt under læsningen. 

Ved at træne i forforståelse og at se spørgsmål og at skimme før læsning, sættes der 

fokus på, hvad man ønsker at få ud af en tekst.  
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FrontRead har udarbejdet forskellige tekster med forskellige sværhedsgrader. 

Læreren kan vælge at give klassens elever forskellige tekster, så den enkelte 

elev træner på relevante tekster.  

Herunder ses en vejledende oversigt over, hvilke lixtal eleverne skal kunne læse på de 
enkelte klassetrin. En tommelfingerregel er, at eleven kan læse klassetrin x 5 (+/- 5), dvs. 
at et barn i 3. klasse vil kunne læse 3 x 5 = 15 (+/- 5). Intervallet vil ligge fra lix 10-20 
alt efter, hvor langt barnet er i sin læseudvikling. 

 
Man skal være opmærksom på at lixtal kun er vejledende, da der ikke er taget højde 
for elevens forforståelse og motivation eller eventuel billedstøtte i teksten; alt sammen 
med- eller modvindsfaktorer i læsningen.  

• 3. klassetrin: Lix 15-20 

• 4. klassetrin: LIX 20-25 

• 5. klassetrin: LIX 25-30 

• 6. klassetrin: LIX 30-35 

• 7. klassetrin: > LIX 35 

• 8. klassetrin: > LIX 35 

• 9. klassetrin: > LIX 35  
(Kilde: undervis.dk) 

I FrontRead har vi valgt at anbefale en lidt lavere lix til læsetræningen end ovenstående 

forventning om, hvad eleverne kan læse af sværhedsgrad på de forskellige klassetrin. Der 

bruges megen mental energi på at træne selve læsehastigheden og at blive fortrolig med at 

en højere læsehastighed også giver en god forståelse af teksten. En del af teksterne vil også 

være ukendt tekst for eleverne og vores erfaring er derfor, at det bedste udbytte af 

træningen fås ved at vælge en lidt lavere lix, hvilket ses på nedenstående tekstpakker i 

FrontRead programmet.   

 

 

 

 

  

http://www.undervis.dk/lsning-i-dansk
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• Lix 10-12, 3. klasse  

• Lix 15-17, 4. klasse  

• Lix 15-20, 4.-5. klasse 

• Lix 20-25, 6.-7. klasse 

• Lix 20-30, 8.-9. klasse  

• Lix 30-32, 9. klasse 

• Lix 32-35, 10. klasse 

• Lix 30-40, Ungdomsuddannelse 

• Lix 35-42, Videregående uddannelse  

 

Ved valg af tekstpakke er det vigtigt at vælge en sværhedsgrad, der matcher elevens 

aktuelle niveau, og ikke give en tekstpakke baseret på elevens klassetrin alene. Har 

tekstpakken en for høj sværhedsgrad i forhold til den individuelle elevs kunnen, kan det virke 

hæmmende for elevens lyst til at prøve kræfter med at øge læsehastigheden og presse sig 

selv i programmet. 

 

BEMÆRK: Når en elev får skiftet tekstpakke, skal han/hun logge ud af programmet og ind 

igen før programmet registrerer ændringen.  

I forhold til de ordblinde elever, kan læreren tildele disse elever en læsepakke, som er 

individuelt udviklingssvarende. De ordblinde elever opnår sjældent en særlig høj 

læsehastighed, men træningen med FrontRead skærper deres arbejdshukommelse og 

koncentration, som kan trænes sideløbende med, at disse elever benytter 

kompenserende/kvalificerende IT-udstyr 
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Det er dig som lærer, der bedst kender dine elever og ved, hvem der skal udfordres 

og hvem der måske skal holde lidt igen. Her er nogle elevtyper vi selv har mødt:  

De ”overmodige” elever  

De elever, der vælger at sætte hastigheden for højt, vil oftest få mange fejl. Hvis der 

bliver alt for mange, kan de ikke komme videre og må tage øvelserne om. Hvis det er i 

mellemopgaverne og der fx er for få rigtige, kan man anbefale eleven at sætte 

hastigheden lidt ned. 

De ”perfektionistiske” elever  

Vi hører fra mange lærere, at de ”perfektionistiske” elever ofte læser for langsomt, 

fordi de vil være sikre på, at de kan huske det hele.  

Disse elever bør opmuntres til at presse sig selv lidt mere i hastighed, også selvom det 

betyder, de ”kun” får 60-80% rigtige besvarelser.  

De ”forsigtige ”elever  

Nogle elever skal have længere tid end andre for at opnå gode resultater. Her er det 

vigtigt at pointere, at det ikke betyder noget, hvor mange ord de andre læser i minuttet, 

men at de skal være glade for og evaluere på egen fremgang.  

De ”spurtende” elever  

For nogle elever går det lynhurtigt fremad. Så længe de holder sig inden for en rigtig 

svarprocent på 60-80 % er det i de fleste tilfælde forsvarligt at lade dem spurte. De 

kan godt springe flere trin ad gangen, når det drejer sig om at vælge hastighed.  

De ordblinde elever 

De ordblinde elever opnår sjældent en særlig høj læsehastighed, men træningen med 

FrontRead skærper deres arbejdshukommelse og koncentration og de kan også i FrontRead 

træne deres lyttelæsehastighed ved at anvende enten IntoWords, AppWriter eller andre 

oplæsningsværktøjer sammen med FrontRead. 
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I FrontRead har læreren adgang til et administrations- og statistikmodul. Læreren kan her 

oprette hold, tildele tekstpakker, og følge med i, hvordan den enkelte elev arbejder med 

FrontRead. Endvidere er der forskellige statistik muligheder, så læreren kan se, hvordan det 

går med den enkelte elev såvel som hele klassen. Læsevejlederen kan få et overblik over alle 

elever og klasser, der anvender FrontRead på skolen. 

Det er vigtigt at du som lærer løbende holder øje med:  

• Elevernes opnåede ord pr. minut (OPM) og læseforståelse i Startopgaven, 

Mellemopgaverne og Slutopgaven. Svarer resultatet til din øvrige opfattelse af 

elevens læsekompetencer?  

• At eleven kun læser teksten én gang, hvis resultatet ved den første læsning er 

tilfredsstillende. 

For at få 100% rigtig besvarelse kontrollerer nogle elever teksten op til flere gange 

med et par lynhurtige skimninger for få at de sidste spørgsmål rigtige. Resultatet kan 

blive, at de kommer ud med en læsehastighed på 5000 OPM. Det er ikke muligt at 

læse så hurtigt. Vi anbefaler derfor, at læreren holder øje med elevernes træning 

med FrontRead og tager en samtale med de elever, der scorer et så højt og 

urealistisk læsetempo. 

På siden med grafen kan du klikke på nedenstående knap ”øvelsesdetaljer” og se 

resultaterne fra F1-F4 øvelserne i alle moduler. 
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Her ser du et eksempel fra Niveau 1. 

Dette eksempel viser en elev, der har en fast blinketid i F1-F3 på 0.05 og samtidig har 

eleven mellem otte til ti rigtige ud af ti mulige. Det ser ud til, at blinketid har været for 

langsom og opgaverne har dermed været lette for eleven. Vi anbefaler, at læreren her 

opfordrer eleven til at vælge en hurtigere blinketid, så eleven udfordres til at være i zonen 

for nærmeste læring. Det er der, hvor eleven arbejder og får tilpassede udfordringer til at 

opnå den bedste læring.  

I F4 hvor eleven træner læse flow i selve læsetræningsdelen, kan man se at de tre første 

læste opgaver er på 400 OPM med en forståelse på mellem to til fire rigtige svar ud af de 

fire stillede spørgsmål. Det svarer meget godt overens med de anbefalede 60-80% 

forståelse ved en første gennemlæsning af en tekst. 

Eleven har ved den sidste øvelse i F4 sat læsehastigheden urealistisk op på 4250 OPM. Det 

er ikke muligt at læse med så høj en hastighed.  

Eleven kan fx have læst/skimmet teksten flere gange for til sidst at kunne svare tre rigtige ud 

af de fire mulige samtidig med den urealistiske læsehastighed. Vi anbefaler, at eleven finder 

en læsehastighed ved første skimming/læsning, hvor forståelsen ligger på 2-3 rigtige svar ud 

af de fire mulige.
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Eleverne kan hele tiden følge deres egen progression nederst på eget skærmbillede i form af 

en progressionsbar.  

Nederst findes progressionsbarren: 

 

Progressionsbarren viser: 

Hvor mange procents forbedring der er opnået fra Startopgaven den 

seneste Mellemopgave. 

Hvor mange ord pr. minut (OPM) eleven læste ved sidste gennemførte 

opgave. 

Hvor mange ord pr. minut (opm) eleven læser i læsetræningsøvelserne. 

Desuden kan eleven klikke sig ind på ”Overblik” i programmet i menulinjen og se en grafisk 

fremstilling af sin fremgang i træningen.  
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For at følge dine elevers udvikling og læse deres resultater skal du bruge FrontRead-
administrationen. Du kan gå ind i administrationen på to måder. 

1. Vælg ”Administration” lige efter du er logget ind. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

eller 

2. Vælg ”Administration” i menulinjen inde i programmet. 

 

 

 

På klasselisten kan du se, hvor langt den enkelte elev er nået i programmet. 

Dette vises ved at cirklerne i figuren går fra grå til sort. 

Du kan søge efter en elev, klasse eller lærer i søgefeltet 
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De fire store cirkler viser resultatet på Startopgaven, de to Mellemopgaver og Slutopgaven. 

Linjen nedenunder viser, hvor mange ord pr. minut (OPM) og hvor mange rigtige svar der er 

ud af 10 spørgsmål. F.eks. har denne elev læst startopgaven med 117 ord i minuttet og har 

svaret rigtigt på 9 ud af 10 spørgsmål. 

For at få flere informationer om den enkelte elevs træningsresultater, klikker du på elevens 

navn på klasselisten.   

Her ser du en grafisk fremstilling af elevens træningsresultater: 

 

Den orange graf viser hastigheden på startopgaven, de to mellemopgaver og slutopgaven. 

Den blå graf viser læsehastigheden i F4-øvelserne, hvor der trænes læse flow i forskellige 

tekster. 

Sætter man musen på en af de orange cirkler på grafstregen, vises læsehastighed og 

forståelse og man kan også se, hvis en elev har taget en opgave flere gange. 

Sætter man musen på en af de blå cirkler på grafstregen, vises den gennemsnitlige 

læsehastighed i F4 på det enkelte niveau. På iPad sætter du en finger på cirklerne. 
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Siden med ”overblik” kan printes ud til eleven. 

Ved start af nyt skoleår redigerer du navnet på den nye klasse. 

 

Du klikker ind på menu knappen og vælger ”Rediger”. 

 

 

Inde i feltet ”Holdnavn” skriver du fx 6. klasse 2018/19 og ønsker du også at skifte 

tekstpakke, ændrer du det i feltet tekstpakke. Afslut med at trykke OK.  

Elevernes forrige forløb bliver arkiveret og ses på elevens overbliksside, hvis man skifter 

tekstpakke. 
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Det er forventeligt, at eleverne på et tidspunkt kan miste motivationen til at træne 

videre, især når det første konkurrenceincitament ikke længere er tilstede.  

Det er en fordel at kende de udfordringer, som eleverne ofte støder på i forløbet, så du 

som lærer nemmere, kan vejlede dem, hvis de skulle miste motivationen.  

Maslows fire stadier for læring 

Et typisk læringsforløb indeholder ifølge den amerikanske psykolog, Abraham Maslow, 

fire faser.  

 

 

I første stadie er eleverne ubevidst inkompetente. Det vil sige, at de endnu ikke er 

bevidste om, at de ikke mestrer den effektive læsning. I denne fase er det vigtigste at 

motivere eleverne til at kaste sig ud i opgaven, så de kan indhente erfaringer, også 

selvom de er usikre på, hvad det indebærer.  

I andet stadie har eleverne erfaret, hvad effektiv læsning vil sige og er blevet bevidste 

om deres egne kompetencer. De er nu bevidst inkompetente og sikkert nysgerrige efter 

at lære mere. Her er det vigtigt at udnytte den voksende interesse med masser af 

træning.  
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I tredje stadie bliver eleverne gradvist mere selvsikre. De oplever, at det hårde arbejde 

begynder at give resultater. De er nu bevidst kompetente. Det vil sige, at de på mange 

måder mestrer opgaven, men processerne er stadig bevidste da de endnu ikke er 

automatiserede.  

Nogle elever oplever på dette tidspunkt, at de pludselig går tilbage i udvikling; at de 

mister noget af forståelsen og koncentrationen i en periode. Årsagen er, at hjernen er i 

gang med en større omstillingsproces, hvor den prøver at automatisere den nye måde at 

læse på. Her er det meget vigtigt at holde elevernes motivation oppe og fortælle dem, 

det er helt naturligt, og at det skyldes, de er meget tæt på målet.  

I sidste afsluttende fase er eleverne blevet ubevidst kompetente. Det vil sige, at de ikke 

længere tænker over – er bevidste om – hvordan de læser, men at de gør det på en 

effektiv og kompetent måde.  

Dette kan betyde, at eleverne under træningen bruger meget energi på at lære at læse 

hurtigere og i begyndelsen følger forståelsen også udmærket med. Lidt længere fremme 

i forløbet kniber det måske lidt med forståelsen, men her skal eleverne opmuntres til 

alligevel at træne videre, fordi hjernen ved fortsat træning vænner sig til hastigheden 

og forståelsen så følger efter.  

Ved gentagen træning af en færdighed, kan eleverne opleve, at træningen kan 

forekomme ensformig og kedelig. Det er vigtigt at tale med dem om, at det er 

almindeligt at opleve. Det oplever de også, hvis de træner i sport eller skal lære at 

spille et instrument.  
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Blandt almindelig læsende elever kan der være stor forskel på læsekompetencerne. Det 

samme gør sig også gældende blandt ordblinde elever. 

Derfor er der flere muligheder for læseudfordrede og ordblinde elever at arbejde med 

FrontRead. 

Nogle elever skal blot have en lettere tekstpakke, så lixtallet svarer til deres læseniveau. 

Nogle ordblinde elever kan eventuelt hoppe skimningen over i F4 læsetræningsøvelserne, da 

denne er det dobbelte af deres læsehastighed og derfor kan forekomme for udfordrende 

for dem. 

Vi har erfaring med at mange ordblinde har glæde af at træne på denne måde og får en 

fin fremgang. 

En anden mulighed er at give eleven et ”ulåst” forløb. Det vil sige at eleven ikke behøver at 

læseF4-teksterne for at komme videre i programmet. 

Ud for elevens navn i klasselisten klikker du på menu knappen og vælger rediger. På redigér 

siden klikker du i boksen ud for ulåst forløb og eleven behøver ikke at gennemføre F4 

læseøvelserne for at kunne komme videre. 

 

At træne i F1, F2 og F3 har vist sig at være med til at skærpe også de ordblinde elevers 

koncentration. 

En mulighed er også at træne med FrontRead sammen med kompenserende værktøjer som 

IntoWords, AppWriter eller andre oplæsningsværktøjer, det er med til at træne 

lyttelæsehastigheden, således at de ordblinde elever også har mulighed for at nå gennem 

pensum på nogenlunde samme vilkår som deres klassekammerater. 
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Faglæreren kan arbejde med fagbøger med fokus på effektiv læsning.  

Læreren kan vise eleverne, hvordan de kan orientere sig i en fagbog og dermed styrke 

forforståelsen:  

• Hvordan man hurtigt kan bedømme om bogen kan give information og svar på 

de spørgsmål, man søger.  

• Ser på omslag, titel, indholdsfortegnelse, overskrifter, illustrationer, billedtekster, 

grafer og fakta bokse etc.  

• Ser på eventuelle resuméer og spørgsmål ved slutningen af hvert kapitel.  

• Finder ord og begreber, der er specifikke for faget. Fx. i matematik, hvor 

ordene ikke altid betyder det samme som de plejer: ”en given trekant”.  

Vi kan fx anbefale videre læsetræning fra 6. klasse til 10. klasse elever i fakta-tekster 

fra faktalink.dk eller faktalink.dk/faktalink-light.  Eleverne går ind på emu.dk, klikker på 

”Skoda” (http:/skoda.emu.dk/) derefter faktalink.dk og logger ind med UNI-login eller 

bibliotekslogin. 

Her anvender de læseteknikkerne, de har lært i FrontRead og noterer det væsentligste 

indhold: 

• Vælg artikel 

• Se på artiklen – læs overskrifter og læs tabeller (sæt evt. tid på hvor lang tid, 

de må være om at løse dette punkt) 

• Skim brødteksten – søg efter årstal, steder og personer – noter disse nøgleord  

• Læs teksten i dybden og skriv 4-5 vigtige pointer eller forklaringer ned 

Læreren kan lave konkurrencer i hastighedslæsning.  

For at ingen elever skal føle sig unødigt pressede, anbefaler vi, at det foregår i 

grupper, fx sammensat efter de pædagogiske principper fra Cooperative Learning. 

http://skoda.emu.dk/
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Læreren viser en tekst på projektor og eleverne skal sammen i grupperne hurtigst muligt 

finde ud af, hvilken genre teksten tilhører. (Man kan evt. lave en tipskupon).  

Læreren kommer med et faktuelt spørgsmål og eleverne skal hurtigst muligt finde svaret 

på internettet.  

Eleverne ser en informativ tekst på projektor, fx et opslag fra internet og så skal de 

finde fakta så som togtider, priser, mailadresser, lokaliteter etc.  

Læreren viser glimtvis nogle lange ord på projektor/Smartboard og eleverne skal så se, 

om de kan nå at læse dem eller skrive dem ned.  

Det er altid godt at bruge et fartkort ved analog læsning, det er med til at holde farten 

oppe. 

Træn også gerne 3-3-3 minutter i analoge tekster. Dvs. læs i 3 minutter, så hurtigt man 

kan og får hovedindholdet med. Dernæst skimmer man teksten i 3 minutter og slutter af 

med at læse i 3 minutter og får hovedindholdet i teksten med. 
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Kompetencemålene beskriver, hvad eleverne skal kunne på de pågældende klassetrin. De 

overordnede kompetencemål er bygget op af færdigheds- og vidensområder, som består af 

konkrete mål, der beskriver de færdigheder og den viden, eleverne skal tilegne sig. 

Opmærksomhedspunkterne beskriver det forventede minimumsniveau inden for målene, for at 
eleven kan følge med i den faglige undervisning.  

Kompetenceområde læsning                                                         (http://www.emu.dk) 

Klassetrin Færdigheds- og vidensmål: afkodning 

3. - 4. klasse Et godt pejlemærke er, at eleverne efterhånden kan stillelæse lette  

tekster for aldersgruppen med over 150 ord pr. minut og tekster med  

nyt fagligt indhold med omkring 100 ord pr. minut. 

Opmærksomhedspunkt: Eleven kan læse tekster om et velkendt fagligt  

emne med ca. 120 ord pr. minut 

5. - 6. klasse Et godt pejlemærke er, at eleverne skal kunne stillelæse lette tekster  

for aldersgruppen flydende og med god forståelse med omkring 200  

ord pr. minut. Tekster med et nyt indhold i relation til kendte emner  

skal de læse med omkring 140 ord pr. minut.  

7. – 9. klasse Undervisningen skal sætte fokus på, at eleverne afpasser deres 

læsetempo efter tekstens sproglige og indholdsmæssige  

sværhedsgrad, så de fx sætter tempoet ned, når de læser afsnit med 

mange ord, de ikke umiddelbart kan genkende, og så de hurtigt  

skimmer dele af teksten, som ikke er vigtige eller blot er lette at forstå.  

Et godt pejlemærke er, at eleverne kan læse lette tekster for 

aldersgruppen flydende med god forståelse med omkring 250 ord pr. 

minut og tekster med nyt fagligt indhold med omkring 170 ord pr.  

minut. 

 

FrontRead hjælper eleverne med at opnå kravene til læsning i Fælles Mål. 

http://www.emu.dk/
https://www.emu.dk/modul/dansk-f%C3%A6lles-m%C3%A5l-l%C3%A6seplan-og-vejledning
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