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1. Indledning	  
I	  mit	  daglige	  arbejde	  som	  specialundervisningskoordinator	  og	  -‐lærer	  i	  en	  
almindelig	  folkeskole	  møder	  jeg	  en	  gruppe	  elever,	  der	  ikke	  umiddelbart	  
påkalder	  sig	  specialpædagogisk	  opmærksomhed,	  men	  som	  alligevel	  ender	  
med	  at	  være	  den	  gruppe	  elever,	  som	  samlet	  set	  får	  tildelt	  den	  største	  andel	  af	  
de	  specialpædagogiske	  ressourcer	  på	  vores	  skole.	  Det	  er	  de	  langsomme	  
læsere.	  Det	  er	  elever,	  som	  umiddelbart	  godt	  kan	  koble	  bogstav	  og	  lyd,	  men	  
aldrig	  rigtig	  får	  fart	  på	  læsningen.	  De	  vil	  ofte	  blive	  ved	  med	  at	  lydstave	  sig	  
gennem	  mange	  ord	  og	  har	  ikke	  en	  fleksibel	  brug	  af	  læsestrategier,	  når	  de	  
møder	  nye	  ord.	  Den	  umiddelbare	  ordgenkendelse	  bider	  sig	  heller	  ikke	  for	  
alvor	  fast.	  Derfor	  bliver	  læsningen	  for	  dem	  ofte	  lidt	  op	  ad	  bakke	  i	  modvind,	  og	  
det	  er	  almindeligt	  blandt	  disse	  elever,	  at	  læselysten	  befinder	  sig	  på	  
vågeblusset.	  	  

1.1. Når	  læsningen	  ikke	  er	  flydende	  
Når	  disse	  elever	  ikke	  umiddelbart	  bliver	  betragtet	  som	  elever	  med	  behov	  for	  
særlig	  støtte,	  der	  skal	  omfattes	  af	  den	  specialpædagogiske	  indsats	  på	  skolen,	  
skyldes	  det,	  at	  de	  ikke	  er	  så	  tydeligt	  udfordrede	  i	  deres	  læsning.	  Når	  der	  tages	  
gruppelæseprøver,	  giver	  deres	  resultater	  ikke	  anledning	  til	  bekymring,	  og	  
når	  elevernes	  læsefærdigheder	  beskrives	  af	  dansklærerne,	  er	  det	  i	  første	  
omgang	  med	  en	  konstatering	  af,	  at	  de	  læser	  langsomt	  i	  forhold	  til	  resten	  af	  
klassen.	  I	  en	  mere	  uddybende	  samtale	  bliver	  elevernes	  højtlæsning	  
yderligere	  beskrevet	  som	  famlende	  og	  usikker	  i	  mødet	  med	  nye	  ord,	  der	  er	  
manglende	  succes	  med	  genkendelse	  af	  hyppige	  småord,	  og	  der	  læses	  med	  
monoton	  eller	  hakkende	  rytme	  og	  manglende	  betoning.	  Og	  her	  nærmer	  vi	  os	  
en	  beskrivelse	  af	  disse	  elevers	  vanskeligheder.	  De	  har	  endnu	  ikke	  udviklet	  en	  
flydende	  læsning,	  hvor	  de	  med	  en	  minimal	  kognitiv	  belastning	  kan	  både	  
afkode	  og	  forstå	  på	  samme	  tid.	  Begrebet	  flydende	  læsning	  er	  både	  
omfattende	  og	  flertydigt,	  men	  også	  centralt	  i	  min	  undersøgelse	  af	  de	  
langsomme	  læsere,	  og	  vil	  derfor	  blive	  diskuteret,	  uddybet	  og	  afgrænset	  i	  et	  
kommende	  afsnit.	  	  

1.2. Behov	  for	  en	  specialpædagogisk	  indsats	  
Især	  lærernes	  beskrivelse	  af	  disse	  elevers	  langsomme	  læsning	  som	  en	  
barriere	  i	  den	  daglige	  undervisning	  er	  vigtig,	  ikke	  mindst	  fordi	  
læsekompetencen	  skal	  anvendes	  i	  de	  fleste	  fag	  og	  dermed	  er	  afgørende	  for	  
oplevelsen	  af	  mestring	  i	  skolen.	  Derfor	  påkalder	  de	  langsomme	  læsere	  sig	  
specialpædagogisk	  opmærksomhed	  og	  skal	  tilbydes	  en	  specialpædagogisk	  
indsats	  for	  at	  imødegå	  deres	  vanskeligheder.	  	  

1.3. Intensive	  læsekurser	  
På	  min	  skole	  tilbyder	  ressourcecentret	  intensive	  læsekurser	  til	  de	  
langsomme	  læsere	  på	  3.	  –	  7.	  årgang,	  hvor	  der	  især	  arbejdes	  med	  gentagen	  
læsning	  og	  præcisionslæsning.	  Disse	  læsekurser	  medfører	  umiddelbart	  pæne	  
fremskridt,	  men	  jeg	  må	  samtidig	  konstatere,	  at	  nogle	  af	  de	  samme	  elever	  er	  
gengangere	  på	  næste	  års	  kurser,	  og	  at	  den	  langtidsholdbare	  effekt	  af	  
kurserne	  kan	  være	  svær	  at	  få	  øje	  på.	  	  
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1.4. Er	  det	  vejen	  til	  flydende	  læsning?	  
Jeg	  har	  derfor	  gjort	  mig	  følgende	  overvejelser:	  Er	  det	  muligt,	  at	  den	  
manglende	  langsigtede	  succes	  med	  disse	  læsekurser	  skyldes,	  at	  vi	  rent	  
faktisk	  ikke	  er	  helt	  klar	  over,	  hvad	  der	  skaber	  en	  barriere	  for	  elevernes	  
læseudvikling?	  Vi	  har	  primært	  arbejdet	  ud	  fra	  en	  forudsætning	  om,	  at	  
eleverne	  mangler	  læseerfaring	  og	  læser	  overfladisk,	  derfor	  gentagen	  læsning	  
og	  præcisionslæsning	  som	  overordnede	  temaer.	  Men	  i	  stedet	  for	  (primært)	  at	  
satse	  på	  øgede	  læseerfaringer	  gennem	  mere	  læsning,	  kunne	  det	  være	  
interessant	  at	  overveje,	  om	  den	  manglende	  læseerfaring	  skyldes	  
utilstrækkelige	  ordlæsefærdigheder,	  altså	  at	  selve	  ordlæsningen	  er	  så	  
krævende	  en	  proces	  for	  disse	  elever,	  at	  de	  kun	  læser	  det	  allermest	  
nødvendige?	  Hvis	  det	  er	  tilfældet,	  skal	  vi	  måske	  justere	  undervisningen	  på	  
læsekurserne	  og	  mere	  eksplicit	  styrke	  elevernes	  ordlæsefærdigheder,	  før	  vi	  
beder	  dem	  om	  det,	  der	  falder	  dem	  svært,	  nemlig	  at	  læse	  flere	  og	  mere	  
komplicerede	  tekster.	  Sidst,	  men	  ikke	  mindst,	  kunne	  det	  være	  interessant	  at	  
undersøge,	  om	  det	  var	  muligt	  at	  identificere	  nogle	  fællestræk	  blandt	  de	  
langsomme	  læsere	  allerede	  i	  indskolingen,	  så	  vi	  via	  en	  tidlig	  indsats	  kunne	  
mindske	  antallet	  af	  elever	  på	  de	  intensive	  læsekurser.	  Det	  fører	  mig	  frem	  til	  
følgende	  problemformulering:	  

1.5. Problemformulering	  
I	  hvilket	  omfang	  kan	  vi	  allerede	  i	  2.	  klasse	  udpege	  usikre	  ordlæsefærdigheder	  
hos	  de	  elever,	  der	  ikke	  har	  udviklet	  en	  flydende	  læsning?	  Er	  der	  andre	  
barrierer	  for	  deres	  læseudvikling,	  som	  vi	  skal	  tage	  med	  i	  betragtning?	  Hvad	  
kan	  der	  gøres	  for	  at	  støtte	  dem	  i	  deres	  fortsatte	  læseudvikling?	  

1.6. Afgrænsning	  
Undersøgelsen	  dækker	  6	  elever	  i	  2.	  klasse,	  der	  er	  blevet	  udpeget	  som	  
langsomme	  læsere	  af	  deres	  dansklærere.	  Alle	  6	  elever	  er	  etsprogede	  børn	  
med	  dansk	  som	  modersmål,	  da	  en	  inddragelse	  af	  tosprogethed	  ligger	  uden	  
for	  denne	  undersøgelse.	  	  
2.	  klasse	  er	  blevet	  udvalgt,	  fordi	  den	  indledende	  undervisning	  med	  fokus	  på	  
at	  koble	  bogstav	  og	  lyd	  er	  blevet	  afløst	  af	  en	  læseundervisning,	  der	  vægter	  en	  
konsolidering	  af	  denne	  færdighed	  i	  form	  af	  flydende	  læsning.	  Desuden	  er	  der	  
i	  2.	  klasse	  2	  obligatoriske	  læsetest	  at	  vurdere	  elevernes	  læsekompetencer	  ud	  
fra,	  da	  der	  tages	  både	  OS64	  (Nielsen	  et	  al.	  1982)	  og	  de	  nationale	  test	  i	  læsning	  
(testogprøver.dk.).	  	  
Alle	  test	  i	  undersøgelsen	  er	  foretaget	  i	  perioden	  november	  –	  marts	  i	  2.	  klasse.	  	  
Undersøgelsen	  fokuserer	  på	  specifikke	  indlæringsvanskeligheder	  i	  forhold	  til	  
læsning.	  Faktorer,	  der	  kræver	  afdækning	  hos	  skolepsykologen,	  som	  fx	  
generelle	  indlæringsvanskeligheder,	  koncentrationsvanskeligheder,	  
udviklingsforstyrrelser	  og	  hukommelsesvanskeligheder,	  inddrages	  ikke,	  
selvom	  jeg	  fuldt	  ud	  anerkender	  deres	  betydning	  i	  afdækning	  og	  forklaring	  af	  
læsevanskeligheder.	  Det	  ligger	  imidlertid	  ud	  over	  rammerne	  for	  denne	  
undersøgelse.	  
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2. Metode	  

2.1. Teori	  
Begrebet	  flydende	  læsning,	  der	  vil	  blive	  foldet	  ud	  i	  kapitel	  3,	  er	  et	  forholdsvist	  
nyt	  forskningsområde.	  Ud	  over	  at	  være	  et	  relativt	  nyt	  forskningsfelt	  dækker	  
flydende	  læsning	  rigtig	  mange	  aspekter	  af	  læsefærdigheden,	  herunder	  
præcision,	  hastighed,	  højtlæsning	  og	  læseforståelse.	  Derfor	  spænder	  den	  
inddragede	  teori	  i	  dette	  afgangsprojekt	  meget	  bredt,	  hvilket	  betyder,	  at	  nogle	  
teorier	  og	  undersøgelser	  indtager	  en	  fremtrædende	  position,	  mens	  andre	  
kort	  er	  inddraget	  for	  at	  perspektivere.	  Her	  vil	  det	  kun	  være	  de	  mest	  anvendte	  
teorier	  og	  undersøgelser,	  der	  vil	  blive	  introduceret.	  	  
	  
National	  Reading	  Panels	  rapport	  (National	  Reading	  Panel	  2000)	  indtager	  en	  
central	  rolle.	  Rapporten	  følger	  efter	  en	  statslig	  amerikansk	  metaundersøgelse	  
af	  effekten	  af	  læseundervisningen	  blandt	  børn,	  og	  dens	  konklusioner	  har	  ført	  
til	  en	  række	  evidensbaserede	  anbefalinger,	  jeg	  vil	  inddrage	  og	  diskutere.	  
Desuden	  var	  det	  med	  denne	  rapport,	  at	  den	  flydende	  læsning	  for	  alvor	  kom	  
på	  dagsordenen	  i	  læseforskningskredse,	  hvor	  2	  centrale	  forskere	  på	  dette	  
område	  er	  Torgesen	  og	  Samuels.	  	  
Torgesen	  (Torgesen	  &	  Hudson	  2006,	  Torgesen	  et	  al.	  2001)	  har	  især	  forsket	  i	  
den	  umiddelbare	  ordgenkendelse	  som	  en	  central	  komponent	  i	  udvikling	  af	  
flydende	  læsning.	  Her	  stiller	  han	  sig	  i	  høj	  grad	  på	  skuldrene	  af	  Ehri	  
(Ehri1999)	  og	  hendes	  teori	  om	  den	  umiddelbare	  ordgenkendelse,	  hvorfor	  
den	  også	  foldes	  ud	  i	  min	  undersøgelse.	  	  
Samuels,	  der	  var	  medlem	  af	  National	  Reading	  Panel,	  valgte	  efterfølgende	  at	  
undersøge	  effekten	  af	  den	  selvstændige	  stillelæsning	  (Samuels	  2006),	  hvis	  
effekt	  på	  flydende	  læsning	  panelet	  ikke	  kunne	  finde	  evidens	  for.	  	  
	  
I	  forhold	  til	  undervisning	  i	  flydende	  læsning	  er	  Rasinski	  relevant	  at	  inddrage,	  
da	  han	  konkretiserer,	  hvordan	  man	  kan	  undervise	  i	  de	  mange	  aspekter,	  som	  
den	  flydende	  læsning	  rummer	  (Rasinski	  2010).	  Et	  helt	  nyt	  svensk	  studie	  med	  
Wolff	  i	  spidsen	  (Wolff	  2010,	  Wolff	  2012)	  har	  afprøvet	  flere	  af	  de	  tiltag	  
Rasinski	  beskriver,	  og	  effekten	  af	  denne	  undervisning	  vil	  blive	  inddraget.	  
	  
I	  analysen	  og	  vurderingen	  af	  elevernes	  ordlæsefærdigheder	  har	  jeg	  valgt	  at	  
inddrage	  Elbro	  (Elbro	  2008),	  og	  tage	  afsæt	  i	  hans	  definition	  af	  ordblindhed:	  
”Ordblindhed	  (dysleksi)	  er	  markante	  vanskeligheder	  med	  at	  lære	  at	  bruge	  
skriftens	  lydprincip.”	  (Elbro	  2008:72).	  Denne	  definition	  er	  valgt,	  fordi	  den	  
kort	  og	  præcist	  fortæller,	  at	  ordblindhed	  er	  en	  indlæringsvanskelighed,	  men	  
ikke	  en	  indlæringsumulighed,	  hvilket	  åbner	  døren	  for	  pædagogiske	  tiltag	  
over	  for	  elever	  i	  dyslektiske	  vanskeligheder.	  	  

2.2. Empiri	  
Undersøgelsens	  empiri	  består	  af	  en	  række	  test	  til	  afdækning	  af	  elevers	  
læseforudsætninger	  og	  læsefærdigheder.	  Som	  nævnt	  i	  afsnittet	  afgrænsning	  
inddrages	  OS64	  og	  de	  nationale	  test	  i	  læsning.	  Det	  er	  ofte	  på	  baggrund	  af	  
resultater	  i	  disse	  test,	  at	  enten	  dansklæreren	  eller	  
specialundervisningslæreren	  henvender	  sig	  til	  mig	  som	  
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specialundervisningskoordinator	  med	  en	  bekymring	  for	  en	  elevs	  
læseudvikling,	  og	  det	  vil	  også	  være	  med	  afsæt	  i	  disse	  testresultater,	  at	  de	  evt.	  
ville	  blive	  tildelt	  et	  intensivt	  læsekursus	  fra	  3.	  klasse.	  	  
På	  den	  baggrund	  inddrages	  OS64	  og	  de	  nationale	  test	  i	  læsning	  som	  en	  del	  af	  
afdækningsmaterialet	  i	  undersøgelsen	  for	  at	  undersøge	  dels,	  hvor	  langt	  man	  
kan	  komme	  i	  beskrivelsen	  af	  læsevanskeligheder	  hos	  disse	  elever,	  og	  dels	  
hvilke	  begrænsninger	  der	  knytter	  sig	  til	  brugen	  af	  disse	  test,	  når	  man	  vil	  
udpege	  elever	  i	  læsevanskeligheder.	  	  
	  
Da	  jeg	  vil	  undersøge,	  om	  det	  er	  muligt	  at	  udpege	  usikre	  ordlæsefærdigheder	  
hos	  de	  6	  langsomme	  læsere,	  har	  jeg	  valgt	  at	  anvende	  Elbros	  ordlister	  (Elbro	  
1990),	  der	  netop	  tester	  læsning	  af	  enkeltord,	  hvor	  eleven	  ikke	  har	  en	  
kontekst	  at	  støtte	  sig	  til.	  Hvis	  eleven	  har	  svært	  ved	  dette,	  er	  det	  ikke	  muligt	  at	  
blive	  en	  sikker	  læser.	  Testen	  anvendes	  især	  i	  afdækningen	  af	  
ordblindevanskeligheder,	  da	  en	  liste	  med	  nonsensord	  kræver	  anvendelse	  af	  
skriftens	  lydprincip,	  som	  er	  kernevanskeligheden	  for	  ordblinde.	  Desuden	  
sammenlignes	  resultatet	  af	  nonordstesten	  med	  læsning	  af	  rigtige	  ord,	  og	  er	  
der	  markant	  forskel	  på	  de	  to,	  har	  eleven	  svært	  ved	  at	  udnytte	  skriftens	  
lydprincip,	  men	  har	  udviklet	  kompenserende	  strategier	  til	  læsning	  af	  rigtige	  
ord	  (laes.hum.ku.dk).	  	  
For	  at	  undgå,	  at	  resultatet	  af	  Elbros	  ordlister	  er	  udtryk	  for	  et	  øjebliksbillede	  
som	  følge	  af	  fx	  en	  dårlig	  morgen,	  testede	  jeg	  efterfølgende	  eleverne	  med	  
DVO-‐testen1	  (Arnbak	  &	  Borstrøm	  2007),	  der	  ligeledes	  indeholder	  
enkeltordslister	  med	  rigtige	  ord	  og	  nonsensord.	  
	  
Da	  min	  undersøgelse	  handler	  om	  elever,	  der	  har	  vanskeligheder	  med	  at	  få	  
øget	  hastigheden	  i	  deres	  læsning,	  har	  jeg	  også	  valgt	  at	  teste	  deres	  
ordmobilisering.	  Som	  jeg	  vil	  komme	  ind	  på	  senere,	  er	  der	  flere	  forskere,	  der	  
udpeger	  ordmobilisering	  som	  en	  faktor,	  der	  har	  betydning	  for	  
læsefærdigheden	  i	  almindelighed	  og	  læsehastigheden	  i	  særdeleshed.	  På	  min	  
skole	  anvender	  vi	  Testbatteriet	  (Dalgaard	  et	  al.	  2009),	  og	  jeg	  har	  derfor	  
anvendt	  de	  to	  prøver	  derfra,	  der	  måler	  ordmobilisering.	  Det	  er	  dels	  en	  
opgave	  i	  billedbenævnelse,	  og	  dels	  en	  opgave	  i	  fonologisk	  ordmobilisering	  –	  
eleven	  skal	  nævne	  så	  mange	  ord	  som	  muligt	  med	  m	  på	  30	  sekunder.	  
Begreberne	  ordmobilisering	  og	  benævnelse	  vil	  i	  undersøgelsen	  blive	  brugt	  
synonymt.	  

3. Flydende	  læsning	  
Eleverne	  i	  denne	  undersøgelse	  har	  endnu	  ikke	  udviklet	  en	  flydende	  læsning,	  
men	  hvad	  ligger	  der	  egentlig	  i	  det	  begreb,	  og	  hvilke	  faktorer	  fremhæver	  
forskellige	  læseforskere	  som	  afgørende	  for	  udviklingen	  af	  flydende	  læsning?	  
For	  at	  kunne	  beskrive	  og	  analysere	  de	  læsevanskeligheder,	  som	  denne	  
undersøgelses	  elever	  befinder	  sig	  i	  og	  dernæst	  iværksætte	  tiltag,	  er	  det	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Testen	  indgår	  som	  appendiks	  i	  Arnbak	  &	  Borstrøm	  2007.	  Den	  er	  udgivet	  af	  Dansk	  
Videnscenter	  for	  Ordblindhed	  og	  er	  kendt	  som	  DVO-‐testen.	  Den	  vil	  fremover	  blive	  refereret	  
til	  som	  DVO-‐testen.	  
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nødvendigt	  at	  diskutere	  og	  fastsætte	  en	  definition	  af	  begrebet	  flydende	  
læsning.	  

3.1. Bindeleddet	  mellem	  afkodning	  og	  læseforståelse	  
Der	  er	  fra	  flere	  sider	  enighed	  om,	  at	  den	  flydende	  læsning	  bygger	  bro	  mellem	  
afkodning	  og	  læseforståelse	  (Chard,	  Pikulski	  &	  McDonagh	  2006:39-‐40,	  
Lundberg	  &	  Herrlin	  2005:16,	  Samuels	  2006:39-‐40,	  Rasinski	  2012:33).	  For	  at	  
læse	  flydende	  skal	  eleven	  kunne	  afkode	  og	  forstå	  samtidigt.	  Det	  forudsætter,	  
at	  afkodningen	  har	  nået	  et	  vist	  niveau	  og	  er	  blevet	  så	  automatiseret,	  at	  
hovedparten	  af	  opmærksomheden	  kan	  bruges	  på	  at	  forstå	  det	  læste.	  Hvis	  
afkodningen	  er	  langsom	  og	  mentalt	  krævende	  for	  eleven,	  er	  der	  ikke	  
overskud	  til	  også	  at	  fokusere	  på	  forståelsen	  (Samuels	  2006:36,	  Rasinski	  
2010:32-‐33).	  	  
Den	  flydende	  læsning	  er	  således	  kendetegnet	  ved	  en	  hurtig	  og	  præcis	  
ordlæsning,	  der	  optager	  et	  minimum	  af	  kognitive	  ressourcer,	  der	  så	  kan	  
bruges	  på	  forståelsen.	  	  
For	  at	  opnå	  dette,	  skal	  eleven	  beherske	  effektive	  ordlæsefærdigheder,	  hvilket	  
kan	  forklares	  med	  Ehris	  teorier	  om	  den	  umiddelbare	  ordgenkendelse	  (Ehri	  
1999).	  

3.2. Umiddelbar	  ordgenkendelse	  
Ehris	  forskning,	  i	  hvorledes	  gode	  læsere	  kan	  læse	  både	  hurtigt,	  præcist	  og	  
med	  forståelse,	  udmønter	  sig	  i	  hendes	  begreb	  umiddelbar	  ordgenkendelse	  
(sight	  word	  reading).	  De	  gode	  læsere	  vil	  efter	  få	  møder	  med	  ord	  blot	  skulle	  se	  
ordet,	  og	  derved	  aktiveres	  hukommelsen	  for	  ordet,	  både	  hvad	  angår	  
stavemåde,	  udtale	  og	  betydning	  (Ehri	  1999:79-‐81).	  
Begynderlæserens	  rugbrødsarbejde	  med	  at	  lydere	  sig	  lyd	  for	  lyd	  igennem	  
ord,	  afløses	  efterhånden	  af	  lagring	  og	  genkendelse	  af	  større	  sproglige	  
enheder	  som	  stavelser,	  morfemer,	  rimdele	  og	  til	  sidst	  hele	  ord.	  Der	  er	  ikke	  
tale	  om	  ordbilledlæsning,	  da	  det	  belaster	  hukommelsen	  og	  læsehastigheden	  
alt	  for	  meget,	  men	  derimod	  om	  aktivering	  af	  ords	  fonologiske	  og	  ortografiske	  
repræsentationer.	  De	  indeholder	  lydfølger	  og	  stavemønstre,	  der	  kan	  
genfindes	  i	  mange	  forskellige	  ord,	  og	  der	  er	  derved	  tale	  om	  en	  effektiv	  
læsning,	  der	  også	  kan	  anvendes	  i	  mødet	  med	  nye	  ord,	  evt.	  i	  kombination	  med	  
fonologiske	  strategier.	  Den	  umiddelbare	  ordgenkendelse	  er	  fonologisk	  
baseret,	  så	  det	  er	  nødvendigt	  at	  kunne	  udnytte	  skriftens	  lydprincip	  for	  at	  
udvikle	  en	  sikker	  umiddelbar	  ordgenkendelse	  (Ehri	  1999:81).	  	  

3.3. Hastighed	  og	  mængde	  i	  den	  umiddelbare	  ordgenkendelse	  
Når	  den	  sikre	  umiddelbare	  ordgenkendelse	  begynder	  at	  indfinde	  sig,	  er	  det	  
yderligere	  vigtigt,	  at	  mængden	  af	  disse	  umiddelbart	  genkendte	  ord	  stiger,	  
samt	  at	  de	  bliver	  genkendt	  med	  en	  høj	  hastighed.	  Torgesen	  og	  Hudson	  har	  
fundet	  frem	  til,	  at	  forskelle	  i	  flydende	  læsning	  bedst	  kan	  forklares	  med	  
mængden	  af	  ord,	  der	  kunne	  genkendes	  umiddelbart,	  samt	  den	  hastighed	  som	  
disse	  ord	  blev	  genkendt	  med.	  (Torgesen	  &	  Hudson	  2006:140).	  	  
	  
Når	  vi	  skal	  vurdere,	  om	  elever	  læser	  flydende,	  beder	  vi	  dem	  om	  at	  læse	  højt.	  
Udover	  at	  lægge	  mærke	  til	  præcision	  og	  hastighed	  vil	  de	  fleste	  nok	  også	  
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fokusere	  på,	  om	  teksten	  læses	  med	  en	  passende	  prosodi.	  Men	  det	  er	  ikke	  helt	  
uproblematisk	  at	  inddrage	  prosodi	  i	  en	  definition	  af	  flydende	  læsning.	  

3.4. Læsning	  med	  prosodi	  
At	  kunne	  læse	  med	  prosodi	  indgår	  i	  flere	  definitioner	  af	  flydende	  læsning,	  da	  
det	  anses	  som	  et	  udtryk	  for	  forståelse	  af	  tekstens	  indhold,	  at	  man	  kan	  
anlægge	  en	  passende	  prosodi,	  der	  understreger	  og	  fremhæver	  indholdet	  
(Torgesen	  &	  Hudson	  2006:133,	  Rasinski	  2010:32,	  Lundberg	  &	  Herrlin	  
2005:16).	  	  
Det	  er	  dog	  problematisk	  at	  have	  prosodi	  med	  i	  en	  definition	  af	  flydende	  
læsning,	  da	  målingen	  af	  den	  er	  svær	  og	  ofte	  vil	  foregå	  som	  et	  skøn	  fra	  
lærerens	  side	  (Torgesen	  &	  Hudson	  2006:136).	  Når	  jeg	  og	  mine	  lærerkolleger	  
stadig	  tillægger	  prosodien	  en	  vis	  betydning	  som	  udtryk	  for	  en	  flydende	  
læsning,	  skyldes	  det,	  at	  læsning	  med	  betoning	  og	  rytme	  ses	  som	  udtryk	  for,	  at	  
eleven	  ikke	  bare	  forstår,	  men	  også	  overvåger	  sin	  egen	  forståelse	  –	  eller	  netop	  
ikke	  overvåger	  den,	  når	  der	  fx	  ikke	  betones	  i	  en	  spørgende	  sætning.	  	  
Det	  giver	  derfor	  god	  mening,	  når	  Samuels	  i	  sin	  model	  for	  flydende	  læsning	  
inddrager	  overvågning	  af	  egen	  forståelse	  som	  en	  central	  komponent.	  Den	  
flydende	  læser	  skal	  således	  ikke	  bare	  afkode	  og	  forstå,	  men	  også	  indtage	  en	  
metakognitiv	  position,	  mens	  der	  læses	  (Samuels	  2006:37-‐38).	  	  

3.5. Flydende	  læsning	  –	  en	  afgrænsning	  
Flydende	  læsning	  er	  et	  komplekst	  begreb,	  og	  der	  er	  endnu	  flere	  faktorer,	  der	  
kunne	  inkorporeres	  i	  en	  diskussion	  og	  efterfølgende	  definition.	  Fx	  hvor	  
hurtigt	  den	  fonologiske	  afkodning	  af	  ukendte	  ord	  forløber,	  hvor	  hurtigt	  og	  
effektivt	  man	  udnytter	  konteksten,	  hvor	  hurtigt	  man	  finder	  frem	  til	  
betydningen	  af	  et	  ord,	  og	  hvor	  god	  læseren	  er	  til	  at	  finde	  en	  passende	  balance	  
mellem	  præcision	  og	  hastighed	  (Torgesen	  &	  Hudson	  2006:136-‐140).	  	  
	  
Med	  afsæt	  i	  de	  foregående	  overvejelser	  vælger	  jeg	  imidlertid	  at	  gøre	  brug	  af	  
denne	  definition	  af	  flydende	  læsning,	  som	  Chard	  og	  Pikulski	  formulerer:	  
”Reading	  fluency	  refers	  to	  efficient,	  effective	  word	  recognition	  skills	  that	  permit	  
a	  reader	  to	  construct	  the	  meaning	  of	  the	  text.	  Fluency	  is	  manifested	  in	  accurate,	  
rapid,	  expressive	  oral	  reading	  and	  is	  applied	  during,	  and	  makes	  possible	  silent	  
reading	  comprehension.”	  (Chard,	  Pikulski	  &	  McDonagh	  2006:40).	  Det	  er	  
desuden	  en	  definition,	  der	  ligger	  på	  linje	  med	  den,	  man	  finder	  i	  rapporten	  fra	  
National	  Reading	  Panel	  (National	  Reading	  Panel	  2000:11).	  Begrebet	  flydende	  
læsning	  har	  en	  central	  rolle	  i	  min	  undersøgelse,	  og	  med	  denne	  definition	  
fremhæves	  præcision,	  hastighed,	  prosodi	  og	  den	  effektive	  ordgenkendelse,	  
som	  er	  centrale	  omdrejningspunkter	  i	  forhold	  til	  de	  langsomme	  læsere.	  
Desuden	  indtager	  den	  flydende	  læsning	  en	  vigtig	  rolle	  som	  forudsætning	  for	  
læseforståelse,	  og	  hermed	  understreges	  nødvendigheden	  af	  at	  beskæftige	  sig	  
med	  elevernes	  flydende	  læsning.	  

4. Analyse	  og	  diskussion	  af	  datamaterialet	  
I	  analysen	  af	  datamaterialet	  vil	  jeg	  primært	  beskæftige	  mig	  med	  afdækningen	  
af	  ordlæsefærdigheder,	  og	  herunder	  hvordan	  disse	  resultater	  hænger	  
sammen	  med	  læseforståelse.	  Jeg	  vil	  også	  fremdrage	  testresultater	  for	  
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ordmobilisering,	  og	  inden	  for	  hvert	  område	  vil	  jeg	  yderligere	  diskutere	  
muligheder	  og	  begrænsninger	  i	  det	  valgte	  afdækningsmateriale.	  	  
Testresultaterne	  fremgår	  af	  Bilag	  A	  (opdelt	  i	  test)	  og	  Bilag	  B	  (opdelt	  i	  elever).	  

4.1. Test	  af	  ordlæsefærdigheder	  
Der	  er	  anvendt	  4	  test	  til	  afdækning	  af	  ordlæsefærdigheder:	  	  
	  
OS64:	  Det	  resultat	  for	  OS64,	  der	  inddrages	  her,	  stammer	  fra	  en	  gentagelse	  af	  
testen,	  der	  tidligere	  har	  været	  anvendt	  i	  maj	  1.	  klasse.	  Ifølge	  resultaterne	  i	  
november	  2.	  klasse	  læser	  de	  6	  elever	  med	  en	  sikkerhed,	  der	  ligger	  helt	  i	  top	  
på	  97-‐100%.	  Desuden	  når	  de	  at	  passere	  alle	  opgaver	  inden	  for	  den	  afsatte	  tid.	  
Alle	  6	  elever	  fremstår	  her	  som	  sikre,	  forholdsvis	  hurtige	  læsere.	  
	  
Nationale	  test	  i	  læsning:	  Her	  scorer	  halvdelen	  af	  eleverne	  klart	  under	  middel	  i	  
afkodning,	  2	  scorer	  under	  middel,	  mens	  Mikkel	  som	  eneste	  elev	  scorer	  
middel.	  	  
Hermed	  fremstår	  hovedparten	  af	  eleverne	  med	  usikre	  ordlæsefærdigheder.	  
	  
Elbros	  ordlister:	  Her	  scorer	  alle	  elever	  et	  godt	  stykke	  under	  den	  middelværdi,	  
der	  findes	  for	  2.	  -‐3.	  klasse,	  særligt	  når	  man	  ser	  på	  antal	  rigtige	  ord	  pr.	  minut.	  
Eneste	  undtagelse	  er	  Frank,	  der	  ligger	  knapt	  så	  langt	  under	  middelværdien,	  
men	  stadig	  lavt	  og	  med	  en	  markant	  forskel	  på	  resultatet	  i	  nonsensord	  og	  
rigtige	  ord.	  Her	  fremstår	  alle	  6	  elever	  med	  usikre	  ordlæsefærdigheder.	  	  
	  
DVO-test:	  Her	  er	  det	  kun	  Catrine,	  der	  scorer	  under	  8	  i	  nonordsstavningen,	  og	  
er	  dermed	  den	  eneste,	  der	  skulle	  testes	  yderligere	  som	  en	  elev	  i	  risiko	  for	  
dysleksi.	  Hun	  scorer	  også	  lavt	  i	  både	  læsning	  af	  rigtige	  ord	  og	  nonsensord	  og	  
falder	  der	  ind	  under	  betegnelsen	  svære	  dyslektiske	  vanskeligheder.	  	  
De	  øvrige	  elever	  opnår	  ikke	  resultater,	  der	  vil	  medføre	  en	  placering	  i	  
dyslektiske	  vanskeligheder.	  Der	  er	  delvist	  en	  undtagelse	  med	  Sif,	  der	  viser	  
tegn	  på	  dyslektiske	  vanskeligheder	  i	  2	  af	  opgaverne.	  Ifølge	  testens	  
afgrænsning,	  skal	  man	  score	  lavt	  i	  3	  ud	  af	  de	  4	  opgaver	  for	  at	  blive	  betegnet	  
som	  en	  elev	  i	  dyslektiske	  vanskeligheder	  (Arnbak	  og	  Borstrøm	  2007),	  og	  Sif	  
vil	  derfor	  ikke	  være	  en	  elev	  i	  dyslektiske	  vanskeligheder,	  hvis	  man	  vurderer	  
hende	  ud	  fra	  denne	  afgrænsning.	  
Her	  fremstår	  1	  elev	  med	  usikre	  ordlæsefærdigheder.	  

4.1.1. Fællestræk	  i	  ordlæseresultaterne	  
Det	  er	  ikke	  mange	  fællestræk	  i	  resultaterne	  bortset	  fra,	  at	  alle	  scorer	  højt	  i	  
OS64	  og	  lavt	  i	  Elbros	  ordlister.	  Desuden	  scorer	  5	  af	  eleverne	  også	  meget	  lavt	  i	  
afkodning	  i	  de	  nationale	  test	  i	  læsning.	  De	  samme	  elever	  kan	  fremstå	  som	  
både	  sikre,	  hurtige	  læsere	  på	  den	  ene	  side,	  og	  med	  usikre	  
ordlæsefærdigheder	  og	  en	  afkodning	  der	  ikke	  er	  alderssvarende	  på	  den	  
anden	  side.	  Disse	  uoverensstemmelser	  hænger	  i	  høj	  grad	  sammen	  med	  
testenes	  forskellige	  opbygning	  og	  afkodningsmål,	  hvilket	  igen	  giver	  
forskellige	  muligheder	  og	  begrænsninger,	  når	  man	  anvender	  dem.	  	  	  
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4.1.2. Muligheder	  og	  begrænsninger	  i	  afdækningsmaterialet	  
Testresultaterne	  efterlader	  en	  række	  spørgsmål,	  da	  der	  især	  inden	  for	  
målingen	  af	  ordlæsefærdigheder	  er	  forskellige	  resultater,	  hvilket	  gør	  det	  
relevant	  at	  se	  på,	  hvilke	  muligheder	  og	  begrænsninger	  i	  testene,	  jeg	  skal	  tage	  
højde	  for,	  når	  jeg	  vil	  afdække	  elevers	  usikre	  ordlæsefærdigheder.	  

4.1.2.1. Elbros	  ordlister	  vs.	  DVO-‐testen	  
Disse	  to	  test	  indeholder	  de	  samme	  to	  opgavetyper,	  læsning	  af	  rigtige	  ord	  og	  
nonsensord.	  Når	  eleverne	  testes	  med	  Elbros	  ordlister,	  falder	  de	  alle	  sammen	  
ud	  med	  usikre	  ordlæsefærdigheder.	  Derfor	  kan	  det	  undre,	  at	  det	  kun	  er	  
Catrine,	  der	  optræder	  som	  en	  elev	  med	  ordlæsevanskeligheder	  i	  begge	  test.	  
Den	  afgørende	  forskel	  ligger	  i	  inddragelsen	  af	  tidsfaktoren	  i	  Elbros	  ordlister.	  
Hvis	  man	  ser	  på	  antal	  rigtige	  ord	  i	  begge	  test,	  er	  der	  ikke	  så	  stor	  forskel,	  og	  
det	  ser	  ved	  første	  øjekast	  ud	  til,	  at	  flere	  af	  de	  6	  elever	  klarer	  sig	  pænt	  med	  
mange	  rigtigt	  læste	  ord,	  dog	  stadig	  under	  gennemsnittet	  for	  elever	  i	  2.-‐3.	  
klasse	  i	  Elbros	  ordlister.	  Det	  er	  imidlertid	  først,	  når	  man	  tager	  tidsforbruget	  
med	  i	  scoren	  af	  testen	  og	  udregner	  antal	  rigtige	  ord	  pr.	  minut,	  at	  det	  bliver	  
tydeligt,	  at	  alle	  6	  elever	  har	  usikre	  ordlæsefærdigheder.	  Forfatterne	  bag	  DVO-‐
testen	  har	  bevidst	  udeladt	  et	  mål	  for	  hastighed,	  da	  de	  anser	  præcision	  
snarere	  end	  hastighed	  som	  vigtigt	  på	  dette	  tidlige	  tidspunkt	  i	  
læseudviklingen	  (Arnbak	  og	  Borstrøm	  2007:35).	  Da	  jeg	  undersøger,	  hvad	  der	  
forhindrer	  disse	  elever	  i	  at	  udvikle	  en	  flydende	  læsning,	  er	  jeg	  nødt	  til	  at	  have	  
et	  mål	  for	  hastighed	  med	  i	  mit	  datamateriale,	  da	  hastighed	  indgår	  som	  en	  
central	  faktor	  i	  definitionen	  af	  flydende	  læsning.	  	  
	  
DVO-‐testen	  er	  fra	  flere	  sider	  blevet	  kritiseret	  for,	  at	  den	  ikke	  opdager	  alle	  
børn	  med	  dyslektiske	  vanskeligheder.	  DVO’s	  svar	  på	  kritikken	  handler	  især	  
om	  at	  testresultaterne	  skal	  fortolkes	  og	  sættes	  ind	  i	  en	  sammenhæng	  med	  
andre	  observationer	  og	  evt.	  test.	  Desuden	  kan	  der	  være	  medvindsfaktorer	  
som	  god	  hukommelse	  og	  succes	  med	  læseundervisning	  (Schultz	  og	  Olsen	  
2010).	  	  	  
Det	  ændrer	  imidlertid	  ikke	  ved,	  at	  det	  er	  problematisk	  at	  udelade	  
hastigheden	  som	  mål,	  hvilket	  resultaterne	  for	  Anders	  kan	  illustrere:	  Hvis	  
man	  ser	  på	  antallet	  af	  rigtige	  ord	  i	  begge	  test,	  er	  tallene	  forholdsvis	  høje,	  men	  
kun	  i	  Elbros	  ordlister	  bliver	  det	  tydeligt,	  hvor	  langsomt	  han	  læser.	  	  

4.1.2.2. Kan	  de	  nationale	  test	  i	  læsning	  måle	  usikre	  ordlæsefærdigheder?	  
De	  3	  typer	  af	  opgaver	  i	  profilområdet	  afkodning	  afdækker	  ikke,	  om	  eleven	  
kan	  udnytte	  skriftens	  lydprincip.	  I	  opgaverne	  med	  ordkæder	  behøver	  eleven	  
ikke	  kunne	  læse	  ordene,	  men	  kan	  til	  en	  vis	  grad	  benytte	  kendskab	  til	  
ortografi	  (Pøhler	  og	  Sørensen	  2011:38).	  I	  de	  2	  andre	  opgavetyper,	  hvor	  man	  
skal	  man	  kombinere	  et	  billede	  og	  et	  rigtigt	  ord,	  får	  man	  desuden	  4	  
valgmuligheder.	  Der	  er	  således	  billedstøtte,	  og	  med	  multiple	  choice-‐
opbygningen	  er	  der	  endvidere	  mulighed	  for	  at	  eleverne	  benytter	  sig	  af	  
gættestrategier.	  	  
De	  nationale	  test	  i	  læsning	  er	  ikke	  en	  velegnet	  test,	  hvis	  man	  vil	  måle,	  om	  
eleverne	  kan	  koble	  bogstav	  og	  lyd,	  da	  testens	  opgavetyper	  ikke	  giver	  
mulighed	  for	  at	  få	  et	  svar	  på	  det.	  Men	  da	  5	  af	  de	  6	  elever	  falder	  ud	  med	  meget	  
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lave	  resultater	  i	  profilområdet	  afkodning,	  kan	  man	  bruge	  testen	  til	  at	  blive	  
opmærksom	  på,	  at	  her	  er	  elever,	  der	  ikke	  er	  alderssvarende	  i	  deres	  
ordlæsning,	  og	  så	  kan	  man	  teste	  dem	  med	  fx	  Elbros	  ordlister.	  Dog	  scorer	  en	  
elev	  som	  Mikkel	  middel	  i	  afkodning	  i	  denne	  test,	  men	  ligger	  lavt	  i	  Elbros	  
ordlister,	  så	  man	  kan	  ikke	  gå	  ud	  fra,	  at	  alle	  usikre	  ordlæsere	  vil	  få	  en	  lav	  score	  
i	  de	  nationale	  test	  og	  dermed	  blive	  udvalgt	  til	  yderligere	  afdækning.	  	  
	  
En	  løsning	  på	  dette	  problem	  ville	  være,	  at	  den	  nationale	  test	  indeholdt	  en	  test	  
med	  læsning	  af	  pseudohomofoner,	  fx	  jor,	  jir,	  jal,	  jyr.	  Ved	  læsning	  af	  
pseudohomofoner	  kan	  eleven	  ikke	  genkende	  ordene	  som	  ortografiske	  
repræsentationer,	  men	  er	  nødsaget	  til	  at	  udnytte	  lydprincippet	  for	  at	  komme	  
fra	  bogstavstreng	  til	  lydstreng	  og	  dernæst	  videre	  ind	  i	  leksikon,	  hvor	  
lydstrengen	  matches	  med	  det	  rigtige	  ord	  –	  jord.	  Det	  kan	  fx	  ske	  med	  testen	  
Find	  det	  der	  lyder	  som	  et	  ord	  (laes.hum.ku.dk).	  Der	  har	  vist	  sig	  en	  tæt	  
sammenhæng	  mellem	  stillelæsning	  af	  pseudohomofoner	  og	  højtlæsning	  af	  
nonord,	  og	  det	  er	  med	  denne	  test	  således	  en	  mulighed	  at	  få	  undersøgt	  mulig	  
ordblindhed	  af	  mange	  elever	  på	  samme	  tid	  (Elbro2008:79-‐80).	  

4.1.2.3. Kan	  OS64	  udpege	  elever	  i	  læsevanskeligheder?	  
Det	  korte	  svar	  er	  nej.	  Ser	  man	  på	  resultaterne	  for	  OS64,	  er	  der	  ingen	  af	  
eleverne,	  der	  har	  resultater,	  der	  er	  bekymrende.	  Alle	  ligger	  højt	  i	  præcision,	  
og	  flere	  har	  også	  en	  pæn	  hastighed,	  hvilket	  er	  resultater,	  der	  ikke	  stemmer	  
overens	  med	  resultaterne	  fra	  Elbros	  ordlister	  samt	  de	  nationale	  test	  i	  læsning	  
for	  hovedparten	  af	  eleverne.	  Begrænsningerne	  i	  at	  bruge	  OS-‐prøver	  til	  at	  
udpege	  elever	  i	  læsevanskeligheder	  er	  også	  blevet	  undersøgt	  og	  bekræftet	  af	  
Arnbak	  og	  Borstrøm,	  da	  de	  udviklede	  DVO-‐testen	  (Arnbak	  og	  Bortrøm	  2007).	  	  
Når	  eleverne	  klarer	  sig	  så	  godt	  i	  OS64,	  hænger	  det	  bl.a.	  sammen	  med	  
muligheden	  for	  billedstøtte	  og	  at	  distraktorerne	  ikke	  forstyrrer	  
tilstrækkeligt.	  Ofte	  kan	  ordet	  gættes	  ud	  fra	  forlyden,	  så	  eleven	  kan	  klare	  sig	  
godt	  med	  en	  partiel	  afkodning.	  Desuden	  fortæller	  testen	  kun,	  om	  der	  er	  
svaret	  rigtigt	  eller	  forkert,	  men	  intet	  om	  hvilke	  strategier	  eleven	  har	  anvendt.	  
	  
Tiden	  er	  også	  inde	  til	  en	  fornyelse	  af	  testen,	  og	  Holger	  Juul	  og	  Lene	  Møllers	  
bud	  på	  et	  nyt	  læseprøvesystem,	  Skriftsproglig	  udvikling,	  lægger	  netop	  vægt	  
på,	  at	  eleverne	  er	  nødt	  til	  at	  læse	  hele	  ordet,	  før	  de	  kan	  udpege	  det	  rigtige	  ord	  
(Juul	  2009).	  
Det	  er	  derfor	  problematisk,	  at	  vi	  på	  min	  skole	  bruger	  OS-‐prøverne	  til	  at	  
udvælge	  elever	  til	  læsekurserne.	  Desuden	  bliver	  de	  samme	  test	  brugt	  til	  
prætest	  og	  posttest	  i	  forbindelse	  med	  kurserne,	  og	  resultaterne	  kommer	  til	  at	  
indgå	  i	  den	  samlede	  evaluering	  til	  forældre,	  lærere	  og	  ledelse.	  	  
Det	  kan	  betyde,	  at	  vi	  får	  et	  falsk	  billede	  af,	  hvad	  eleven	  rent	  faktisk	  kan,	  og	  
hvor	  der	  er	  udfordringer,	  og	  det	  kan	  i	  værste	  fald	  medføre,	  at	  der	  kommer	  til	  
at	  gå	  unødig	  lang	  tid,	  før	  vi	  får	  iværksat	  en	  indsats,	  der	  er	  målrettet	  den	  
enkelte	  elev.	  

4.1.3. 	  Sammenfatning	  	  
Elbros	  ordlister	  er	  det	  bedste	  bud	  på	  en	  individuel	  afdækning	  af	  
ordlæsefærdigheder,	  da	  den	  tester	  for	  både	  præcision	  og	  hastighed,	  som	  er	  to	  
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centrale	  forudsætninger	  for	  at	  opnå	  flydende	  læsning.	  Desuden	  tester	  
ordlisterne	  både	  læsning	  af	  nonsensord	  og	  læsning	  af	  rigtige	  ord.	  Man	  kan	  
således	  både	  få	  indblik	  i	  elevens	  udnyttelse	  af	  skriftens	  lydprincip	  og	  elevens	  
genkendelse	  af	  ortografiske	  repræsentationer.	  Ydermere	  læser	  eleven	  højt,	  
og	  hermed	  får	  testtageren	  mulighed	  for	  at	  iagttage	  elevens	  strategivalg	  og	  
lave	  kvalitative	  fejlanalyser.	  Højtlæsningen	  giver	  også	  mulighed	  for	  at	  
vurdere,	  om	  der	  bliver	  læst	  med	  prosodi,	  og	  herunder	  om	  eleven	  overvåger	  
sin	  egen	  læsning.	  Det	  vil	  være	  optimalt	  med	  et	  stykke	  sammenhængende	  
tekst	  til	  at	  vurdere	  elevens	  brug	  af	  betoning,	  tryk	  og	  stød,	  men	  i	  læsningen	  af	  
rigtige	  ord,	  kan	  manglende	  brug	  af	  stød	  og	  tryk	  afsløre,	  at	  eleven	  ikke	  
genkender	  ordet,	  men	  blot	  giver	  det	  en	  skriftnær	  udtale	  uden	  at	  korrigere	  sig	  
selv.	  
	  
Gruppelæseprøver	  som	  OS64	  er	  ikke	  velegnede	  til	  at	  udpege	  elever	  i	  
læsevanskeligheder	  og	  slet	  ikke	  til	  at	  være	  afgørende	  for,	  om	  der	  skal	  tildeles	  
specialpædagogiske	  ressourcer.	  	  
	  
De	  nationale	  test	  i	  læsning	  giver	  med	  sin	  adaptive	  opbygning	  i	  højere	  grad	  
mulighed	  for	  at	  udpege	  elever	  i	  vanskeligheder,	  men	  også	  her	  er	  der	  
undtagelser,	  som	  eksemplet	  med	  eleven	  Mikkel	  illustrerer.	  Desuden	  tester	  de	  
nationale	  test	  ikke,	  om	  eleven	  kan	  koble	  bogstav	  og	  lyd,	  og	  derfor	  kan	  de	  kun	  
udpege	  usikre	  ordlæsefærdigheder.	  De	  kan	  ikke	  sige	  noget	  om	  elevens	  
udnyttelse	  af	  skriftens	  lydprincip,	  da	  det	  kræver	  fonologisk	  betingede	  
opgaver.	  	  	  
	  
Alle	  6	  elever	  har	  usikre	  ordlæsefærdigheder,	  men	  i	  varierende	  grad,	  hvor	  fx	  
Catrine	  er	  meget	  udfordret,	  mens	  Frank	  er	  knap	  så	  udfordret.	  	  
Der	  er	  dele	  af	  datamaterialet,	  der	  peger	  i	  retning	  af,	  at	  disse	  usikre	  
ordlæsefærdigheder	  får	  betydning	  for	  læseforståelsen,	  hvilket	  kan	  få	  
konsekvenser	  for	  elevernes	  fortsatte	  skolegang	  i	  alle	  boglige	  fag.	  

4.2. Sammenhæng	  mellem	  ordlæsefærdigheder	  og	  læseforståelse	  
Der	  viser	  sig	  en	  sammenhæng	  mellem	  ordlæsefærdigheder	  (afkodning)	  og	  
tekstforståelse	  i	  de	  nationale	  test.	  Elever	  med	  de	  højeste	  scorer	  i	  afkodning	  
har	  også	  den	  højeste	  score	  i	  tekstforståelse,	  mens	  elever	  med	  de	  laveste	  
scorer	  i	  afkodning	  også	  har	  den	  laveste	  score	  i	  tekstforståelse.	  Det	  er	  også	  de	  
elever,	  der	  har	  klaret	  sig	  dårligst	  i	  Elbros	  ordlister,	  der	  klarer	  sig	  dårligst	  i	  
tekstforståelse	  i	  de	  nationale	  test,	  med	  Mikkel	  som	  undtagelse.	  Det	  kunne	  
tyde	  på,	  at	  de	  2	  elever	  (Frank	  og	  Mikkel),	  der	  klarer	  sig	  bedst	  i	  de	  
afkodningsopgaver,	  der	  ikke	  udelukkende	  kræver	  fonologiske	  strategier,	  har	  
tilegnet	  sig	  nogle	  kompenserende	  strategier,	  der	  kan	  hjælpe	  dem	  til	  at	  forstå	  
indholdet	  i	  sammenhængende	  tekster.	  
I	  de	  nationale	  test	  opnår	  4	  af	  de	  6	  elever	  resultatet	  under	  middel	  eller	  klart	  
under	  middel	  i	  både	  afkodning	  og	  tekstforståelse,	  så	  for	  flertallets	  
vedkommende	  er	  der	  en	  sammenhæng	  mellem	  usikre	  ordlæsefærdigheder	  
og	  læseforståelse,	  hvilket	  stemmer	  overens	  med	  nyere	  dansk	  forskning	  i	  
netop	  denne	  sammenhæng	  (Rønberg	  og	  Petersen	  2011a,	  Rønberg	  og	  
Petersen	  2011b).	  
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4.2.1. 	  Sikre	  ordlæsefærdigheder	  før	  forståelse	  
Rønberg	  og	  Petersen	  har	  undersøgt,	  hvad	  der	  kan	  forklare	  forskellen	  i	  
læseforståelsen	  hos	  elever	  i	  3.	  klasse.	  I	  forhold	  til	  min	  undersøgelse	  er	  det	  
interessant,	  at	  man	  i	  3.	  klasse	  kan	  konstatere,	  at	  62	  %	  af	  eleverne	  med	  
læseforståelsesvanskeligheder	  også	  har	  usikre	  ordlæsefærdigheder	  (Rønberg	  
&	  Petersen	  2011a:6).	  Det	  er	  med	  henblik	  på	  netop	  min	  elevgruppe	  yderligere	  
interessant,	  at	  det	  ikke	  fik	  betydning	  for	  resultatet,	  at	  der	  ikke	  var	  tidspres	  i	  
læseforståelsestesten	  (Rønberg	  &	  Petersen	  2011b:7).	  I	  DVO-‐testen	  kunne	  
eleverne	  opnå	  en	  høj	  grad	  af	  rigtige	  svar,	  når	  bare	  de	  fik	  tid	  nok,	  men	  når	  det	  
gælder	  læsning	  af	  sammenhængende	  tekst,	  er	  det	  åbenbart	  ikke	  
tilstrækkeligt	  at	  have	  tid	  nok.	  Hvis	  de	  basale	  ordlæsefærdigheder	  ikke	  er	  på	  
plads,	  vil	  det	  gå	  ud	  over	  forståelsen,	  og	  her	  kan	  god	  tid	  til	  afkodning	  ikke	  
hjælpe,	  da	  en	  langsom	  afkodning	  vil	  tage	  alt	  for	  meget	  af	  opmærksomheden,	  
hvorved	  eleven	  mister	  overblikket	  over	  teksten.	  	  

4.2.2. 	  Hastighed	  før	  forståelse	  
Torgesen	  og	  Hudson	  lavede	  i	  2004	  også	  en	  undersøgelse	  af	  læseforståelsen	  
hos	  elever	  i	  3.	  klasse2	  (Torgesen	  &	  Hudson	  2006).	  De	  fandt,	  at	  
læsehastigheden	  ved	  højtlæsning	  var	  en	  dominerende	  faktor	  i	  forklaringen	  
på	  elevernes	  læseforståelse,	  og	  tillægger	  læsehastigheden	  en	  næsten	  lige	  så	  
stor	  værdi	  som	  præcision,	  da	  de	  fremhæver,	  at	  den	  flydende	  læsning	  først	  
opstår,	  når	  den	  umiddelbare	  ordgenkendelse	  foregår	  automatisk,	  dvs.	  hurtigt	  
og	  med	  minimal	  kognitiv	  belastning.	  (Torgesen	  &	  Hudson	  2006:133-‐134).	  	  
	  
Vi	  skal	  altså	  have	  både	  sikkerhed	  og	  hastighed,	  før	  vi	  opnår	  flydende	  læsning	  
og	  derved	  kan	  frigive	  kognitive	  ressourcer	  til	  forståelsen.	  Hvor	  der	  er	  flere	  
eksempler	  på,	  at	  det	  gennem	  intensive	  undervisningsforløb	  er	  muligt	  at	  
forbedre	  læsepræcisionen,	  kan	  det	  være	  meget	  svært	  at	  få	  elevernes	  
læsehastighed	  forbedret	  (Torgesen	  &	  Hudson	  2006:137,	  Elbro	  2008:221).	  En	  
af	  de	  faktorer,	  der	  bliver	  fremhævet	  som	  en	  forklaring	  på	  dette	  problem,	  er	  
individuelle	  forskelle	  i	  ordmobilisering,	  hvilket	  jeg	  også	  har	  testet	  mine	  6	  
elever	  for.	  

4.3. Test	  af	  ordmobilisering	  
I	  opgaven	  billedbenævnelse	  klarer	  de	  fleste	  elever	  mellem	  7-‐9	  rigtige	  ord	  på	  
den	  fastsatte	  tid.	  Dog	  klarer	  Anders	  kun	  4	  ord	  og	  bruger	  mere	  tid,	  end	  der	  er	  
fastsat	  til	  opgaven.	  Når	  der	  testes	  for	  fonologisk	  ordmobilisering	  kan	  ingen	  
nå	  at	  gennemføre	  opgaven	  på	  den	  afsatte	  tid,	  og	  de	  fleste	  kan	  kun	  mobilisere	  
2-‐3	  ord.	  Catrine	  vælger	  helt	  at	  opgive	  til	  sidst.	  Det	  er	  således	  langt	  mere	  
krævende	  for	  eleverne	  at	  skulle	  mobilisere	  et	  ord	  ud	  fra	  en	  fastsat	  forlyd	  
(producere),	  end	  det	  er	  at	  skulle	  identificere	  indholdet	  på	  et	  billede	  
(genkende).	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Undersøgelsen	  er	  foretaget	  i	  Florida,	  USA,	  hvor	  elever	  starter	  tidligere	  i	  skole	  end	  i	  
Danmark.	  Vi	  kan	  derfor	  ikke	  lave	  direkte	  aldersmæssig	  sammenligning	  med	  den	  foregående	  
danske	  undersøgelse.	  
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Hvad	  jeg	  kan	  bruge	  disse	  resultater	  til,	  kan	  være	  svært	  at	  blive	  klog	  på,	  når	  
jeg	  prøver	  at	  finde	  bekræftelse	  i	  forskningen	  på	  dette	  område,	  da	  den	  er	  
meget	  splittet	  (Powell	  et	  al.	  2007).	  Men	  inden	  jeg	  kigger	  på	  mulige	  
forklaringer	  i	  forskningen,	  vil	  jeg	  diskutere	  en	  række	  udfordringer	  i	  selve	  
afdækningsmaterialet,	  der	  også	  gør	  det	  svært	  at	  opstille	  nogle	  hypoteser	  med	  
afsæt	  i	  resultaterne.	  

4.3.1. 	  Muligheder	  og	  begrænsninger	  i	  afdækningsmaterialet	  
Begge	  opgaver	  i	  Testbatteriets	  ordmobiliseringstest	  er	  problematiske	  at	  
anvende,	  da	  man	  ikke	  kan	  udelukke,	  at	  de	  tester	  noget	  andet	  end	  tilsigtet.	  
Billedbenævnelsestesten	  kan	  fx	  blive	  en	  test	  på	  ordkendskab,	  da	  tøven	  ved	  et	  
billede	  både	  kan	  være	  udtryk	  for	  en	  langsom	  ordmobilisering	  og	  for,	  at	  
eleven	  ikke	  kender	  ordet.	  Det	  skete	  for	  et	  par	  af	  mine	  elever,	  da	  de	  nåede	  til	  
billedet	  af	  en	  harmonika	  og	  sagde,	  at	  de	  ikke	  vidste,	  hvad	  sådan	  en	  hed.	  I	  
testen	  med	  fonologisk	  ordmobilisering	  kan	  vi	  heller	  ikke	  udelukke,	  at	  en	  
tøven	  kan	  være	  udtryk	  for	  at	  eleven	  generelt	  kan	  have	  svært	  ved	  at	  hitte	  på,	  
altså	  have	  en	  grad	  af	  eksekutive	  vanskeligheder.	  Ligeledes	  kan	  
vanskeligheder	  med	  den	  fonologiske	  ordmobiliseringstest	  være	  udtryk	  for	  
generelle	  fonologiske	  vanskeligheder,	  som	  hovedparten	  af	  ordblinde	  er	  
kendetegnet	  ved	  (Elbro	  2008).	  
Man	  kan	  undgå	  disse	  faldgruber	  ved	  at	  anvende	  en	  test	  med	  piktogrammer,	  
som	  man	  sikrer	  sig,	  at	  eleven	  kender	  og	  kan	  udtale,	  inden	  testen	  starter.	  En	  
sådan	  såkaldt	  hurtig	  benævnelsestest	  (rapid	  automatized	  naming,	  RAN	  
fremover)	  findes	  som	  bilag	  til	  Elbro	  2008,	  men	  der	  er	  ikke	  lavet	  en	  standard,	  
man	  kan	  holde	  et	  resultat	  op	  imod,	  hvilket	  begrænser	  anvendeligheden.	  
Nogle	  studier	  viser,	  at	  det	  kun	  er	  RAN-‐test	  med	  bogstaver	  eller	  tal,	  der	  har	  en	  
sammenhæng	  med	  læsning	  (Powell	  et	  al.	  2007),	  mens	  andre	  taler	  for	  brugen	  
af	  piktogrammer	  (Poulsen	  2010).	  I	  forskningen	  er	  der	  således	  ikke	  enighed	  
om,	  hvordan	  denne	  færdighed	  skal	  testes,	  og	  der	  er	  ydermere	  også	  stor	  
splittelse	  omkring,	  hvad	  RAN	  rent	  faktisk	  tester.	  Det	  stiller	  spørgsmålstegn	  
ved,	  om	  man	  overhovedet	  kan	  drage	  en	  sammenhæng	  mellem	  
ordmobilisering	  og	  læsning.	  

4.3.2. 	  Sammenhæng	  mellem	  ordmobilisering	  og	  læsning?	  
Wolf	  &	  Bowers	  drøfter	  hypotesen	  om	  dobbelte	  vanskeligheder	  hos	  ordblinde,	  
hvilket	  ikke	  bare	  indebærer	  fonologiske	  vanskeligheder,	  men	  også	  en	  
langsom	  benævnelse.	  Selv	  hvis	  disse	  ordblinde	  får	  oparbejdet	  en	  høj	  grad	  af	  
præcision	  i	  deres	  læsning,	  vil	  de	  aldrig	  få	  rigtig	  fart	  på	  læsningen,	  da	  deres	  
benævnelsesvanskeligheder	  vil	  være	  en	  barriere	  for	  at	  udvikle	  umiddelbar	  
ordgenkendelse	  (Wolf	  &	  Bowers	  1999).	  Denne	  type	  af	  ordblinde	  vil	  ofte	  være	  
vedvarende	  stavelæsere,	  da	  der	  ikke	  melder	  sig	  et	  ord,	  efter	  der	  er	  blevet	  sat	  
lyd	  til	  de	  første	  bogstaver	  i	  ordet	  (Elbro	  2008:154-‐155).	  	  
	  
Hvor	  Wolf	  og	  Bowers	  arbejder	  ud	  fra	  en	  forudsætning	  om,	  at	  RAN	  måler	  
processer,	  der	  ikke	  kun	  er	  bundet	  til	  det	  fonologiske	  område,	  arbejder	  
Torgesen	  &	  Hudson	  ud	  fra	  en	  forudsætning	  om,	  at	  RAN	  hænger	  tæt	  sammen	  
med,	  hvor	  hurtigt	  man	  har	  adgang	  til	  fonologisk	  information	  i	  hukommelsen.	  
De	  tilbageviser	  Bower	  og	  Wolfs	  hypotese	  ud	  fra	  Ehris	  teori	  om	  de	  fonologiske	  
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repræsentationer	  som	  en	  vej	  til	  at	  genkende	  ortografiske	  repræsentationer	  
og	  udleder,	  at	  nogle	  elever	  vil	  være	  mere	  flydende	  end	  andre	  i	  
fonemsegmentering,	  og	  at	  dette	  kan	  forklare,	  hvorfor	  det	  kan	  være	  svært	  at	  
blive	  en	  flydende	  læser	  (Torgesen	  og	  Hudson	  2006:148-‐151).	  	  
	  
Undersøgelser,	  der	  har	  prøvet	  at	  finde	  dokumentation	  for	  disse	  to	  teorier	  om	  
RAN,	  er	  nået	  frem	  til,	  at	  RAN	  både	  kan	  relateres	  til	  fonologiske	  processer	  og	  
til	  processer,	  der	  ligger	  uden	  for	  det	  lingvistiske	  system	  (Powell	  et	  al.	  2007).	  	  
	  
Der	  er	  således	  stadig	  mange	  åbne	  spørgsmål	  i	  denne	  diskussion,	  hvilket	  et	  
nyere	  dansk	  studie	  i	  ordmobilisering	  også	  viser	  (Poulsen	  2010).	  Her	  er	  man	  
nået	  frem	  til,	  at	  RAN	  først	  kan	  forklare	  variation	  i	  læsehastigheden	  i	  de	  ældre	  
klasser,	  mens	  fonemopmærksomheden	  er	  mest	  afgørende	  i	  de	  mindre	  
klasser	  (Poulsen	  2010).	  Der	  er	  imidlertid	  tale	  om	  foreløbige	  konklusioner,	  da	  
dette	  er	  en	  del	  af	  en	  større	  undersøgelse,	  og	  da	  der	  kun	  er	  testet	  20	  elever.	  
Poulsen	  gør	  også	  opmærksom	  på,	  at	  der	  kan	  være	  andre	  kognitive	  
færdigheder	  som	  fx	  koncentrationsevne,	  der	  kan	  have	  betydning	  for	  
udvikling	  af	  flydende	  læsning	  (Poulsen	  2010:98).	  	  

4.3.3. Langsom	  ordmobilisering	  –	  og	  hvad	  gør	  vi	  så?	  
Denne	  diskussion	  viser,	  at	  det	  endnu	  er	  problematisk	  at	  inddrage	  
ordmobilisering	  i	  en	  forklaring	  og	  vurdering	  af	  elevers	  læsefærdigheder.	  Der	  
er	  en	  mængde	  forbehold	  både	  i	  forhold	  til	  afdækningsmateriale	  og	  i	  forhold	  
til	  en	  afgrænsning	  af,	  hvad	  det	  egentlig	  er	  vi	  kan	  og	  skal	  måle.	  Det	  betyder	  
også,	  at	  det	  bliver	  umådeligt	  svært	  at	  imødekomme	  en	  langsom	  
ordmobilisering	  med	  en	  pædagogisk	  indsats.	  	  
Når	  jeg	  kan	  konstatere,	  at	  alle	  6	  elever	  i	  min	  undersøgelse	  er	  udfordrede	  på	  
deres	  ordmobilisering,	  kan	  jeg	  på	  nuværende	  tidspunkt	  kun	  bruge	  den	  viden	  
til	  at	  konstatere,	  at	  de	  er	  udfordrede	  ud	  over	  deres	  ordlæsefærdigheder.	  Men	  
om	  det	  kan	  være	  en	  forklaringsfaktor	  på	  deres	  langsomme	  læsning,	  kan	  jeg	  
ikke	  udtale	  mig	  om.	  Jeg	  vil	  derfor	  ikke	  inddrage	  resultaterne	  for	  
ordmobilisering	  i	  min	  vurdering	  af	  elevernes	  læsevanskeligheder.	  

5. Vurdering	  af	  elevernes	  læsevanskeligheder	  
Når	  man	  skal	  vurdere	  elevernes	  læsevanskeligheder,	  giver	  det	  god	  mening	  at	  
tage	  afsæt	  i	  læseformlen	  i	  The	  Simple	  View	  of	  Reading	  (Gough,	  Hoover	  &	  
Peterson	  1996),	  hvor	  den	  samlede	  læsefærdighed	  er	  resultatet	  af	  både	  
afkodning	  og	  sprogforståelse.	  Denne	  opdeling	  giver	  os	  mulighed	  for	  at	  
afklare,	  hvor	  eleven	  i	  overvejende	  grad	  har	  sine	  vanskeligheder,	  og	  derudfra	  
kan	  vi	  afgøre,	  hvilke	  undervisningsaktiviteter	  vi	  skal	  prioritere,	  og	  hvilke	  mål	  
vi	  skal	  sætte	  for	  eleven.	  	  Da	  den	  flydende	  læsning	  indtager	  en	  central	  position	  
i	  undersøgelsen,	  vil	  jeg	  ikke	  bruge	  læseformlens	  betegnelse	  afkodning,	  men	  
ordlæsefærdigheder,	  da	  den	  betegnelse	  ikke	  bare	  dækker	  kobling	  af	  bogstav	  
og	  lyd	  men	  også	  ortografiske	  strategier	  (Bek	  og	  Nobelius	  2011)	  som	  
forudsætninger	  for	  den	  umiddelbare	  ordgenkendelse.	  
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5.1. Utilstrækkelige	  ordlæsefærdigheder	  
Hvad	  kan	  forklare,	  at	  de	  6	  elever	  endnu	  ikke	  har	  udviklet	  flydende	  læsning?	  
Først	  og	  fremmest	  har	  de	  alle	  usikre	  ordlæsefærdigheder,	  og	  så	  længe	  de	  har	  
det,	  kan	  de	  ikke	  udvikle	  en	  flydende	  læsning.	  Som	  fremhævet	  i	  afsnittet	  om	  
flydende	  læsning,	  er	  den	  umiddelbare	  ordgenkendelse	  en	  afgørende	  faktor	  i	  
udviklingen	  af	  flydende	  læsning.	  For	  at	  opnå	  sikre	  ortografiske	  
repræsentationer	  og	  dermed	  sikker	  genkendelse,	  skal	  man	  som	  fundament	  
have	  en	  sikker	  udnyttelse	  af	  skriftens	  lydprincip	  (Ehri	  1999),	  og	  det	  er	  her,	  
de	  6	  elever	  har	  deres	  primære	  vanskeligheder.	  Når	  de	  ikke	  har	  sikre	  
repræsentationer	  af	  ordene	  i	  hukommelsen,	  betyder	  det,	  at	  læsningen	  bliver	  
usikker,	  langsom	  og	  energikrævende	  –	  dvs.	  det	  modsatte	  af	  at	  være	  flydende.	  
Det	  får	  konsekvens	  for	  læseforståelsen,	  hvilket	  kan	  ses	  i	  hovedparten	  af	  
elevernes	  resultater	  i	  de	  nationale	  test.	  Her	  fremgår	  det	  også,	  at	  det	  netop	  er	  
de	  elever,	  der	  er	  mest	  udfordrede	  på	  deres	  ordlæsefærdigheder,	  som	  også	  
har	  de	  største	  udfordringer	  i	  forhold	  til	  læseforståelsen.	  

5.2. Er	  eleverne	  ordblinde?	  
Ud	  fra	  Elbros	  definition	  af	  ordblindhed	  som	  ”...markante	  vanskeligheder	  med	  
at	  lære	  at	  udnytte	  skriftens	  lydprincip”	  (Elbro	  2008:72),	  kan	  man	  godt	  betegne	  
eleverne	  som	  ordblinde,	  da	  alle	  6	  viser	  tegn	  på	  vanskeligheder	  med	  at	  
udnytte	  skriftens	  lydprincip.	  En	  mere	  blød	  formulering	  ville	  være	  at	  sige,	  at	  
de	  befinder	  sig	  i	  dyslektiske	  vanskeligheder	  og	  derved	  fremhæve,	  at	  
ordblindhed	  ikke	  er	  en	  statisk	  størrelse,	  og	  at	  det	  er	  muligt	  at	  imødegå	  den	  
vanskelighed,	  ikke	  mindst	  i	  lyset	  af,	  at	  det	  nu	  er	  blevet	  afdækket	  så	  tidligt,	  
hvad	  der	  forklarer	  disse	  elevers	  læsevanskeligheder.	  	  
Selvom	  alle	  6	  elever	  befinder	  sig	  i	  fonologiske	  vanskeligheder,	  er	  der	  
imidlertid	  også	  forskel	  på	  omfanget	  af	  læsevanskelighederne,	  og	  hvordan	  det	  
ytrer	  sig	  hos	  den	  enkelte	  elev.	  	  

5.3. Variationer	  i	  læsevanskelighederne	  
Frank	  kan	  umiddelbart	  synes	  at	  have	  fået	  et	  pænt	  resultat	  i	  Elbros	  ordlister,	  
og	  ligger	  ikke	  så	  langt	  under	  middelværdien	  som	  de	  øvrige	  elever.	  Men	  der	  er	  
en	  markant	  forskel	  i	  scoren	  på	  rigtige	  ord	  og	  nonsensord,	  og	  denne	  forskel	  
tyder	  på,	  at	  han	  har	  vanskeligheder	  med	  at	  udnytte	  skriftens	  lydprincip.	  At	  
han	  scorer	  forholdsvis	  højt	  (stadig	  under	  middelværdien)	  i	  rigtige	  ord,	  kan	  
ses	  som	  udtryk	  for	  at	  han	  har	  udviklet	  kompenserende	  strategier	  og	  
kendskab	  til	  ortografiske	  repræsentationer.	  Det	  er	  formodentlig	  en	  
kombination	  af	  disse	  to,	  der	  støtter	  ham,	  når	  han	  i	  de	  nationale	  test	  scorer	  
middel	  i	  tekstforståelse,	  selvom	  han	  samtidig	  scorer	  under	  middel	  i	  
profilområdet	  afkodning.	  	  
Mikkel	  scorer	  middel	  i	  alle	  3	  profilområder	  i	  de	  nationale	  test.	  Da	  han	  
samtidig	  scorer	  langt	  under	  middelværdien	  i	  Elbros	  ordlister	  i	  både	  rigtige	  
ord	  og	  nonsensord,	  må	  hans	  resultat	  i	  de	  nationale	  test	  også	  være	  udtryk	  for	  
kompenserende	  strategier	  og	  kendskab	  til	  ortografiske	  repræsentationer.	  
Disse	  to	  drenge	  er	  med	  udviklingen	  af	  kompenserende	  strategier	  rimeligt	  
godt	  stillet,	  set	  i	  lyset	  af,	  at	  de	  har	  vanskeligheder	  med	  at	  udnytte	  skriftens	  
lydprincip.	  	  
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Anderledes	  forholder	  det	  sig	  med	  undersøgelsens	  2	  andre	  drenge,	  Mads	  og	  
Anders.	  I	  Elbros	  ordlister	  har	  de	  begge	  en	  højere	  score	  på	  læsning	  af	  
nonsensord	  end	  på	  rigtige	  ord,	  og	  Anders	  har	  det	  også	  i	  DVO-‐testen.	  De	  har	  
vanskeligheder	  med	  at	  udnytte	  lydprincippet	  og	  har	  samtidig	  ikke	  udviklet	  
kompenserende	  strategier,	  så	  de	  er	  meget	  udfordrede	  i	  deres	  
ordlæsefærdigheder.	  De	  scorer	  også	  begge	  meget	  lavt	  i	  både	  ordlæsning	  
(afkodning)	  og	  tekstforståelse	  i	  de	  nationale	  test,	  og	  her	  bliver	  
sammenhængen	  mellem	  usikre	  ordlæsefærdigheder	  og	  mangelfuld	  
læseforståelse	  særligt	  tydelig.	  	  
	  
Den	  sidste	  gruppering	  af	  elever	  består	  af	  de	  2	  piger,	  Catrine	  og	  Sif.	  Særligt	  
Catrine,	  men	  til	  dels	  også	  Sif,	  scorer	  meget	  lavt	  i	  både	  Elbros	  ordlister	  og	  i	  
DVO-‐testen,	  og	  de	  er	  begge	  meget	  udfordrede	  i	  koblingen	  af	  bogstav	  og	  lyd	  og	  
har	  heller	  ikke	  udviklet	  ret	  mange	  kompenserende	  strategier.	  Det	  kommer	  
også	  til	  udtryk	  i	  de	  nationale	  test,	  hvor	  de	  scorer	  meget	  lavt	  i	  både	  
ordlæsning	  og	  læseforståelse.	  	  

5.4. Sammenfatning	  
I	  forhold	  til	  læseformlen	  er	  de	  6	  elever	  især	  udfordret	  på	  det	  område	  af	  
læsningen,	  der	  dækker	  ordlæsefærdigheder.	  Samtidig	  er	  der	  for	  hovedparten	  
af	  eleverne	  også	  en	  udfordring	  i	  forhold	  til	  læseforståelsen,	  da	  eleverne	  med	  
de	  mest	  usikre	  ordlæsefærdigheder	  også	  har	  problemer	  med	  
tekstforståelsesopgaverne	  i	  de	  nationale	  test.	  	  
Ud	  fra	  Elbros	  definition	  af	  ordblindhed,	  er	  de	  alle	  ordblinde.	  Der	  er	  dog	  tale	  
om	  forskellige	  niveauer	  af	  ordblindhed	  og	  ligeledes	  hvor	  veludviklede	  
strategier,	  de	  har	  til	  deres	  rådighed.	  	  
Da	  der	  er	  tale	  om	  en	  meget	  tidlig	  identifikation	  af	  ordblindhed,	  vil	  en	  
gentagelse	  af	  den	  individuelle	  afdækning	  i	  det	  kommende	  skoleår	  vise,	  om	  
der	  hos	  den	  enkelte	  elev	  er	  tale	  om	  vedvarende	  læsevanskeligheder.	  	  
Resultaterne	  efterlader	  dog	  ikke	  tvivl	  om,	  at	  de	  alle	  6	  vil	  have	  gavn	  af	  den	  
undervisning,	  der	  ifølge	  forskningen	  har	  en	  positiv	  effekt	  på	  læseudviklingen	  
hos	  ordblinde.	  	  	  

6. Et	  undervisningstilbud	  
Målet	  for	  disse	  elevers	  læsning	  er	  udviklingen	  af	  en	  flydende	  læsning,	  da	  den	  
udgør	  broen	  fra	  afkodning	  til	  forståelse,	  jf.	  afsnittet	  om	  flydende	  læsning.	  Da	  
elevernes	  usikre	  ordlæsefærdigheder	  samtidig	  er	  en	  barriere	  for	  opnåelse	  af	  
det	  mål,	  skal	  et	  undervisningstilbud	  både	  fokusere	  på	  styrkelse	  af	  helt	  basale	  
ordlæsefærdigheder	  og	  udvikling	  af	  flydende	  læsning.	  	  

6.1. Fokuspunkt	  1:	  Udvikling	  af	  sikre	  ordlæsefærdigheder	  

6.1.1. Direkte	  instruktion	  i	  skriftens	  lydprincip	  
Da	  eleverne	  har	  vanskeligheder	  med	  at	  udnytte	  skriftens	  lydprincip,	  vil	  de	  
have	  brug	  for	  instruktion	  i	  sammenhængen	  mellem	  bogstav	  og	  lyd.	  Det	  er	  
grundigt	  dokumenteret,	  at	  fonembevidsthed	  og	  bogstavkendskab	  er	  de	  
stærkeste	  prædiktorer	  for	  den	  fortsatte	  læseudvikling.	  En	  undervisning,	  der	  
med	  dette	  afsæt	  lægger	  vægt	  på	  koblingen	  mellem	  bogstav	  og	  lyd,	  og	  som	  
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samtidig	  er	  direkte	  og	  systematisk,	  viser	  de	  bedste	  resultater	  (National	  
Reading	  Panel	  2000).	  Desuden	  skal	  progressionen	  gå	  fra	  lette	  og	  almindelige	  
bogstav-‐lyd-‐forbindelser	  til	  de	  betingede	  og	  mere	  komplicerede	  (Elbro	  
2008).	  Udvikling	  af	  fonembevidsthed	  kan	  indgå	  som	  en	  del	  af	  undervisningen	  
med	  en	  lydmetode,	  der	  viser,	  hvordan	  man	  anvender	  koblingen	  mellem	  
bogstav	  og	  lyd	  i	  læsningen.	  Der	  er	  solidt	  forskningsmæssigt	  belæg	  for,	  at	  flest	  
børn	  lærer	  at	  læse	  via	  en	  lydmetode,	  det	  gælder	  også	  børn	  der	  har	  svært	  ved	  
at	  læse.	  Særligt	  den	  syntetiske	  lydmetode	  er	  anvendelig	  i	  undervisningen	  af	  
elever	  i	  læsevanskeligheder	  (National	  Reading	  Panel	  2000:9).	  	  

6.1.2. Syntetisk	  lydmetode	  
Et	  skotsk	  studie	  har	  vist,	  at	  den	  syntetiske	  lydmetode	  er	  den	  mest	  effektive	  
lydmetode,	  der	  også	  kan	  løfte	  mange	  usikre	  læseres	  niveau	  (Johnston	  &	  
Watson	  2005).	  Det	  skyldes	  bl.a.	  at	  eleverne	  hurtigt	  bliver	  præsenteret	  for	  
bogstavernes	  forskellige	  placeringer	  og	  derved	  også	  deres	  betingede	  udtaler,	  
der	  præger	  dybe	  ortografier	  som	  engelsk	  og	  dansk.	  	  
I	  forhold	  til	  anvendelsen	  af	  en	  analytisk	  lydmetode,	  der	  er	  mere	  orienteret	  
mod	  helhedslæsning,	  viste	  den	  syntetiske	  lydmetode	  at	  have	  positive	  
langtidseffekter,	  hvor	  eleverne	  efter	  7	  år	  med	  denne	  metode	  var	  3,5	  år	  foran	  
elever	  undervist	  med	  en	  analytisk	  lydmetode.	  	  
Det	  er	  også	  interessant,	  at	  den	  syntetiske	  lydmetode	  gjorde	  eleverne	  i	  stand	  
til	  at	  anvende	  analogi-‐strategier	  i	  deres	  læsning	  fra	  slutningen	  af	  1.	  klasse	  
(Johnston	  &	  Watson	  2005).	  I	  forhold	  til	  at	  styrke	  den	  umiddelbare	  
ordgenkendelse	  er	  ortografiske	  strategier	  som	  denne	  et	  vigtigt	  skridt	  på	  
vejen	  og	  hermed	  også	  relevant	  i	  forhold	  til	  udvikling	  af	  flydende	  læsning.	  	  	  

6.1.3. Organisering	  
I	  selve	  lektionen	  skal	  undervisningen	  foregå	  eksplicit	  og	  systematisk	  med	  
faste	  elementer	  (National	  Reading	  Panel	  2000).	  Læreren	  skal	  med	  andre	  ord	  
modellere	  fx	  hvordan	  man	  danner	  syntese	  af	  lydene,	  da	  disse	  elever	  ikke	  
finder	  ud	  af	  det	  selv.	  Desuden	  skal	  lektionerne	  være	  bygget	  op	  med	  en	  fast	  
struktur	  og	  en	  velovervejet	  og	  tydelig	  progression.	  Der	  skal	  arbejdes	  med	  
mindre	  dele	  ad	  gangen	  samt	  mange	  gentagelser,	  så	  eleverne	  kan	  opleve	  
overblik,	  mestring	  og	  succes	  med	  læsningen	  (Elbro	  2008).	  
	  
De	  usikre	  læsere	  har	  brug	  for	  at	  indhente	  deres	  klassekammeraters	  
læseniveau,	  og	  for	  at	  det	  skal	  være	  muligt,	  skal	  undervisningen	  være	  intensiv,	  
omfattende	  og	  foregå	  i	  små	  enheder	  (Torgesen	  2005,	  Elbro	  2008,	  Gustavson	  
2012).	  Dvs.	  den	  skal	  helst	  foregå	  dagligt,	  over	  et	  pænt	  antal	  lektioner	  og	  som	  
eneundervisning	  eller	  på	  små	  hold.	  Torgesen	  lavede	  et	  studie,	  hvor	  det	  med	  2	  
forskellige	  lydmetoder	  lykkedes	  at	  opnå	  markante	  forbedringer	  blandt	  usikre	  
læseres	  præcision	  via	  67,5	  timers	  eneundervisning	  fordelt	  på	  8	  uger	  
(Torgesen	  2005).	  Selvom	  det	  nok	  er	  de	  færreste	  danske	  folkeskoler,	  der	  har	  
ressourcer	  til	  et	  lignende	  forløb,	  kan	  det	  give	  et	  billede	  af	  hvor	  meget	  arbejde,	  
der	  skal	  til.	  
Torgesens	  undersøgelse	  viste	  samtidig,	  at	  de	  mange	  timers	  undervisning	  ikke	  
havde	  fremmet	  den	  flydende	  læsning	  i	  samme	  markante	  grad	  (Torgesen	  
2005).	  	  	  
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Betyder	  det,	  at	  den	  flydende	  læsning	  er	  sværere	  at	  fremme	  end	  præcision?	  

6.2. Fokuspunkt	  2:	  Udvikling	  af	  flydende	  læsning	  
Torgesen	  forklarer,	  hvorfor	  det	  er	  svært	  at	  blive	  alderssvarende	  i	  flydende	  
læsning,	  ud	  fra	  hvad	  han	  kalder	  den	  flydende	  læsnings	  natur.	  Eleverne	  i	  hans	  
undersøgelser	  bliver	  bedre	  til	  flydende	  læsning	  i	  en	  absolut	  forstand,	  men	  i	  
relativ	  forstand	  sker	  der	  ikke	  den	  nødvendige	  fremgang,	  dvs.	  de	  kan	  ikke	  
indhente	  deres	  jævnaldrende	  og	  nå	  op	  på	  deres	  niveau.	  Det	  skyldes,	  at	  den	  
umiddelbare	  ordgenkendelse	  hele	  tiden	  udvides	  som	  en	  evig	  spiral	  
efterhånden	  som	  teksterne	  udfordrer	  eleverne	  mere	  og	  mere.	  	  
At	  være	  en	  flydende	  læser	  er	  en	  relativ	  færdighed,	  der	  afhænger	  af,	  om	  den	  
tekst,	  man	  læser,	  omhandler	  et	  emne,	  man	  kender,	  og	  består	  af	  en	  teksttype,	  
man	  er	  fortrolig	  med.	  Man	  kan	  altså	  ikke	  nå	  til	  en	  grænse,	  hvor	  man	  ikke	  kan	  
forbedre	  sin	  flydende	  læsning	  yderligere.	  Da	  jævnaldrende	  til	  elever	  med	  
læsevanskeligheder	  løbende	  udvikler	  deres	  mængde	  af	  ord,	  der	  kan	  
genkendes	  umiddelbart,	  bliver	  det	  dermed	  svært	  at	  indhente	  dem	  (Torgesen	  
&	  Hudson	  2006,	  Torgesen	  et	  al.	  2001).	  	  	  

6.2.1. Selvstændig	  stillelæsning	  
Forskningen	  viser,	  at	  undervisning	  i	  flydende	  læsning	  bør	  have	  en	  central	  
plads	  i	  klasseværelserne.	  En	  af	  de	  indgange,	  der	  benyttes	  til	  det,	  handler	  om	  
at	  opfordre	  eleverne	  til	  at	  øge	  deres	  læsemængde	  og	  dermed	  deres	  
læseerfaringer	  via	  selvstændig	  stillelæsning	  (National	  Reading	  Panel	  
2000:12).	  	  
Med	  afsæt	  i	  Torgesens	  forklaring	  af	  den	  flydende	  læsnings	  natur,	  giver	  det	  
umiddelbart	  god	  mening	  at	  få	  eleverne	  til	  at	  læse	  mere.	  Der	  findes	  mange	  
studier,	  der	  viser	  sammenhængen	  mellem	  læsemængden	  og	  at	  være	  en	  god	  
læser.	  Men	  som	  det	  meget	  vigtigt	  pointeres	  i	  rapporten	  fra	  National	  Reading	  
Panel,	  så	  behøver	  sammenhængen	  ikke	  at	  være	  kausal,	  dvs.	  det	  kan	  også	  
være	  udtryk	  for,	  at	  de	  sikre	  læsere	  simpelthen	  læser	  mere	  (National	  Reading	  
Panel	  2000:12).	  Desuden	  kunne	  panelet	  ikke	  finde	  evidens	  for,	  at	  den	  
selvstændige	  stillelæsning	  kan	  fremme	  den	  flydende	  læsning,	  og	  konkluderer	  
derfor,	  at	  det	  endnu	  ikke	  er	  dokumenteret	  (National	  Reading	  Panel	  2000:13).	  	  
	  
Samuels	  skriver,	  at	  den	  mangelfulde	  forskning	  i	  denne	  sammenhæng	  skyldes,	  
at	  ingen	  så	  nødvendigheden	  i	  at	  forske	  i	  det	  indlysende	  i,	  at	  læseerfaringer	  
giver	  bedre	  læsning	  (Samuels	  2006:32).	  Han	  tager	  rapportens	  opfordring	  om	  
at	  forske	  i	  sammenhængen	  op,	  og	  når	  frem	  til	  et	  resultat,	  der	  overrasker	  ham	  
selv.	  Der	  er	  en	  sammenhæng	  mellem	  den	  tid,	  man	  anvender	  på	  læsning	  og	  
læsefremgang	  i	  ordforråd,	  forståelse	  og	  flydende	  læsning.	  Men	  den	  fremgang	  
er	  afhængig	  af,	  hvor	  godt	  ens	  læseudgangspunkt	  er,	  og	  dernæst	  hvor	  lang	  tid	  
man	  så	  læser.	  Det	  viste	  sig,	  at	  de	  sikre	  læsere	  fik	  mest	  udbytte	  af	  lang	  tids	  
stillelæsning	  (40	  min.),	  mens	  de	  usikre	  læsere	  fik	  størst	  udbytte	  af	  kort	  tids	  
stillelæsning	  (15	  min.)	  (Samuels	  2006:32-‐34).	  	  
	  
Hvor	  Samuels’	  studie	  fandt	  en	  sammenhæng	  mellem	  stillelæsning	  og	  anvendt	  
læsetid,	  har	  et	  nyligt	  dansk	  studie	  (Juul	  og	  Nielsen	  2012)	  fundet	  en	  
sammenhæng	  mellem	  frilæsning	  og	  læsemængden	  målt	  som	  antal	  bogstaver	  
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i	  de	  læste	  bøger.	  Denne	  fremgang	  var	  signifikant	  for	  både	  elever	  med	  lavt	  og	  
højt	  læseudgangspunkt	  i	  1.	  klasse.	  Fremgangen	  skete	  dog	  ikke	  på	  præcision	  
men	  på	  hastighed,	  og	  Juul	  og	  Nielsen	  konkluderer	  derfor,	  at	  ”...frilæsningen	  
hjalp	  eleverne	  til	  en	  mere	  flydende	  læsning	  af	  ord	  som	  de	  allerede	  kunne	  læse	  
korrekt.”	  (Juul	  og	  Nielsen	  2012:25).	  I	  forlængelse	  heraf	  pointeres	  det,	  at	  
elever	  med	  et	  lavt	  læseudgangspunkt	  ikke	  blev	  mere	  sikre	  læsere	  af	  den	  
selvstændige	  stillelæsning.	  De	  har	  behov	  for	  direkte	  instruktion	  for	  
overhovedet	  at	  komme	  i	  gang	  med	  deres	  læsning	  og	  profiterer	  derfor	  ikke	  ret	  
meget	  af	  at	  sidde	  alene	  med	  en	  bog	  (Juul	  og	  Nielsen	  2012).	  
	  
De	  to	  undersøgelser	  er	  interessante	  i	  forhold	  til	  min	  egen	  undersøgelse,	  da	  de	  
understreger	  betydningen	  af,	  at	  vi	  skal	  differentiere	  den	  læseundervisning,	  vi	  
tilbyder.	  	  
Samuels	  undersøgelse	  lægger	  op	  til,	  at	  vi	  ikke	  kun	  skal	  differentiere	  på	  
parametre	  som	  teksternes	  sværhedsgrad	  men	  også	  på	  fx	  anvendt	  tid	  på	  
læsning.	  Det	  er	  nærliggende	  at	  tage	  tidsfaktorens	  betydning	  som	  udtryk	  for,	  
at	  de	  usikre	  læsere	  kan	  opretholde	  læsemotivationen	  og	  læseglæden	  ved	  de	  
korte	  læseforløb,	  mens	  de	  højst	  sandsynligt	  bliver	  mentalt	  udmattede	  af	  at	  
skulle	  læse	  længe,	  når	  det	  netop	  er	  en	  udfordring	  for	  dem.	  
Juul	  og	  Nielsens	  undersøgelse	  bekræfter	  umiddelbart	  sund	  fornuft,	  at	  mere	  
læsning	  giver	  læsefremgang,	  men	  det	  mest	  interessante	  ved	  denne	  
undersøgelse	  er	  pointeringen	  af,	  at	  vi	  er	  nødt	  til	  at	  tilbyde	  direkte	  instruktion	  
til	  de	  usikre	  læsere.	  De	  kommer	  ikke	  ordentlig	  i	  gang	  med	  den	  sikre	  læsning	  
på	  egen	  hånd,	  men	  behøver	  direkte	  instruktion.	  En	  måde	  at	  give	  direkte	  
instruktion	  på	  i	  flydende	  læsning	  er	  guidet	  gentagen	  højtlæsning.	  

6.2.2. Guidet	  gentagen	  højtlæsning	  	  
Gentagen	  højtlæsning,	  hvor	  eleven	  guides	  eksplicit	  af	  en	  lærer	  (som	  også	  kan	  
være	  en	  forælder	  eller	  en	  anden	  elev),	  er	  den	  eneste	  undervisningsmetode,	  
som	  National	  Reading	  Panel	  har	  kunnet	  finde	  evidens	  for	  i	  forhold	  til	  
udvikling	  af	  flydende	  læsning	  (National	  Reading	  Panel	  2000:12).	  Guidet	  
gentagen	  højtlæsning	  rummer	  flere	  lag,	  der	  samlet	  set	  styrker	  den	  flydende	  
læsning,	  især	  med	  henblik	  på	  usikre	  læsere:	  Der	  skal	  være	  gentagelser,	  der	  
skal	  læses	  højt	  og	  der	  skal	  foregå	  en	  guidning,	  mens	  der	  bliver	  læst.	  

6.2.2.1. At	  læse	  i	  dybden	  fører	  til	  mestring	  
Timothy	  Rasinski	  forklarer	  nødvendigheden	  af	  gentagen	  læsning	  hos	  den	  
usikre	  læser	  ved	  at	  skelne	  mellem	  at	  læse	  i	  bredden	  og	  læse	  i	  dybden:	  Første	  
gang	  usikre	  læsere	  møder	  en	  tekst,	  vil	  læsningen	  ofte	  være	  famlende.	  Hvis	  
den	  usikre	  læser	  bagefter	  går	  videre	  til	  en	  ny	  tekst	  (læser	  i	  bredden),	  vil	  
han/hun	  opleve	  endnu	  en	  famlende	  læsning,	  hvilket	  ikke	  styrker	  udviklingen	  
af	  flydende	  læsning.	  Hvis	  eleven	  derimod	  genlæser	  teksten	  flere	  gange	  (læser	  
i	  dybden)	  og	  bliver	  ved,	  til	  den	  kan	  læses	  med	  en	  passende	  hastighed,	  
sikkerhed	  og	  prosodi,	  får	  han/hun	  mulighed	  for	  at	  opleve	  mestring	  af	  
teksten,	  før	  der	  læses	  en	  ny	  tekst	  (Rasinski	  2012:87-‐88).	  Når	  eleven	  øver	  sig	  
på	  denne	  måde,	  kan	  afkodningen	  af	  ordene	  blive	  så	  flydende,	  at	  hovedparten	  
af	  energien	  kan	  bruges	  på	  forståelsen.	  	  
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En	  indvendig,	  jeg	  kan	  møde	  fra	  lærere	  og	  forældre	  ved	  introduktionen	  af	  
denne	  metode,	  er	  bekymringen	  for,	  om	  eleverne	  så	  ikke	  bare	  læser	  via	  
hukommelsen.	  Jo	  –	  eleverne	  støtter	  sig	  også	  til	  hukommelsen,	  og	  det	  vil	  jeg	  
gerne	  have	  dem	  til,	  da	  de	  via	  den	  gentagne	  læsning	  udsættes	  for	  gentagne	  
eksponeringer	  af	  de	  samme	  ord,	  hvilket	  styrker	  kendskabet	  til	  stavemåder	  og	  
dermed	  den	  umiddelbare	  ordgenkendelse.	  Deres	  ordlæsefærdigheder	  
automatiseres,	  hvilket	  ikke	  er	  det	  samme	  som	  flydende	  læsning,	  men	  en	  
forudsætning	  for	  den	  (Rasinski	  2012:89,	  Lundberg	  &	  Herrlin	  2005:16),	  og	  
hermed	  kan	  de	  frigive	  mental	  energi	  til	  at	  nå	  læsningens	  mål,	  at	  skabe	  
mening	  og	  forståelse	  i	  det	  læste.	  	  

6.2.2.2. Højtlæsning	  fremmer	  forståelsen	  
Højtlæsningen	  har	  flere	  funktioner.	  Den	  gør	  læseprocessen	  tydelig	  for	  lærer	  
og	  elev	  og	  gør	  det	  muligt	  at	  tale	  om	  elevens	  læsning,	  hvilket	  ikke	  vil	  være	  
muligt	  i	  samme	  grad	  med	  stillelæsning.	  	  
Desuden	  er	  det	  i	  højtlæsningen,	  at	  eleven	  kan	  arbejde	  med	  sin	  udtryksfulde	  
læsning,	  læsning	  med	  prosodi,	  hvilket	  er	  et	  vigtigt	  element	  i	  den	  flydende	  
læsning	  og	  et	  tegn	  på,	  at	  der	  er	  en	  forståelse	  af	  det	  læste.	  Når	  eleven	  læser	  
den	  samme	  tekst	  højt	  flere	  gange,	  vil	  han/hun	  efterhånden	  kunne	  danne	  
forbindelse	  fra	  opdelingen	  af	  det	  mundtlige	  sprog	  i	  meningsfulde	  helheder	  til	  
en	  tilsvarende	  opdeling	  i	  skriftsproget	  (Rasinski	  2010:41).	  At	  kunne	  opdele	  
sætninger	  i	  syntaktisk	  passende	  helheder	  er	  en	  forudsætning	  for	  at	  forstå	  
indholdet	  i	  sætningen.	  Ved	  højtlæsning	  vil	  det	  være	  betoningen	  og	  
pauseringen,	  der	  viser,	  hvordan	  eleven	  har	  forstået	  teksten,	  og	  dermed	  
forbindes	  prosodi,	  flydende	  læsning	  og	  forståelse	  (Rasinski	  2010:42).	  

6.2.2.3. Eleven	  skal	  guides	  ind	  i	  den	  flydende	  læsning	  
Den	  gentagne	  læsning	  findes	  i	  mange	  varianter	  og	  kan	  foregå	  både	  sammen	  
med	  en	  forælder,	  en	  lærer,	  en	  anden	  elev,	  en	  hel	  klasse	  eller	  alene	  med	  
samtidig	  digital	  oplæsning	  (Rasinski	  2010).	  	  
National	  Reading	  Panel	  har	  dog	  kun	  fundet	  signifikant	  og	  positiv	  effekt	  på	  
udviklingen	  af	  flydende	  læsning	  i	  den	  guidede	  gentagne	  højtlæsning	  (National	  
Reading	  Panel	  2000:12).	  Den	  læsende	  elev	  indgår	  i	  et	  samarbejde	  med	  en	  
bedre	  læser,	  der	  kan	  guide	  ham/hende	  ind	  i	  den	  flydende	  læsning.	  Det	  kan	  
indledningsvis	  foregå	  via	  modellering,	  hvor	  læreren	  med	  sin	  egen	  
højtlæsning	  viser,	  hvordan	  en	  tekst	  kan	  læses	  flydende.	  Næste	  skridt	  er	  
elevens	  egen	  læsning	  med	  støtte	  fra	  læreren,	  der	  yder	  en	  tilpas	  støtte	  og	  
slipper	  støtten,	  når	  eleven	  ikke	  har	  brug	  for	  den.	  Rasinski	  beskriver	  det	  som	  
en	  udvikling,	  der	  går	  fra	  modellering	  over	  stilladsering	  til	  elevens	  
selvstændige	  læsning	  som	  målet,	  og	  understreger	  højtlæsningen	  som	  et	  
effektivt	  og	  nødvendigt	  redskab	  i	  stilladseringen	  af	  elevens	  egen	  flydende	  
læsning	  (Rasinski	  2012:67).	  

6.2.3. Samtidig	  undervisning	  i	  begge	  fokuspunkter	  
Skal	  man	  starte	  med	  at	  udvikle	  elevernes	  ordlæsefærdigheder,	  før	  man	  
begynder	  at	  arbejde	  med	  deres	  flydende	  læsning?	  Umiddelbart	  giver	  det	  god	  
mening	  at	  få	  styrket	  de	  basale	  færdigheder	  først,	  da	  den	  flydende	  læsning	  er	  
baseret	  på	  gode	  ordlæsefærdigheder.	  Et	  nyt	  svensk	  studie	  med	  Wolff	  i	  
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spidsen	  har	  imidlertid	  vist	  positive	  resultater	  med	  en	  undervisning,	  der	  
kombinerer	  de	  to	  fokuspunkter	  i	  det	  samme	  forløb	  (Wolff	  2010,	  Wolff	  2012).	  
Undervisningsmetoden	  er	  kaldt	  RAFT	  –	  Reading	  and	  Fluency	  Training,	  og	  
målgruppen	  var	  ca.	  50	  9-‐årige	  elever	  med	  basale	  afkodningsvanskeligheder.	  
De	  fik	  en	  daglig	  enelektion	  i	  12	  uger,	  hvor	  de	  både	  blev	  undervist	  i	  kobling	  af	  
bogstav	  og	  lyd,	  i	  fonologisk	  opmærksomhed,	  i	  guidet	  gentagen	  højtlæsning	  og	  
i	  læseforståelse.	  Resultaterne	  viste	  en	  markant	  fremgang	  i	  både	  afkodning,	  
stavning,	  flydende	  læsning	  og	  læseforståelse,	  og	  særligt	  fremgangen	  i	  
læseforståelse	  var	  fastholdt	  et	  år	  efter	  det	  intensive	  forløbs	  afslutning	  (Wolff	  
2010,	  Wolff	  2012).	  	  
	  
Det	  er	  resultater	  der	  sætter	  lovende	  perspektiver	  op	  for	  netop	  den	  gruppe	  
elever,	  jeg	  selv	  har	  undersøgt.	  Ved	  at	  tilbyde	  dem	  intensive	  forløb	  ser	  det	  ud	  
til	  at	  være	  muligt	  at	  styrke	  både	  ordlæsefærdighederne	  og	  den	  flydende	  
læsning	  på	  samme	  tid,	  hvilket	  er	  væsentligt	  med	  tanke	  på	  nødvendigheden	  af	  
en	  tidlig	  indsats.	  	  

6.3. Sammenfatning	  
Et	  undervisningstilbud	  til	  eleverne	  i	  min	  undersøgelse	  skal	  indeholde	  en	  
eksplicit	  og	  systematisk	  undervisning	  i	  skriftens	  lydprincip	  med	  brug	  af	  den	  
syntetiske	  lydmetode	  for	  at	  få	  styrket	  deres	  usikre	  ordlæsefærdigheder.	  
Desuden	  skal	  de	  arbejde	  med	  gentagen	  guidet	  højtlæsning,	  dvs.	  en	  
læseundervisning	  hvor	  samarbejdet	  spiller	  en	  central	  rolle.	  Det	  betyder,	  at	  et	  
undervisningstilbud	  til	  disse	  elever	  vil	  kræve	  tilførsel	  af	  nogle	  ekstra	  
lærerressourcer,	  og	  at	  man	  ikke	  kan	  sætte	  dem	  til	  blot	  at	  læse	  på	  egen	  hånd.	  
Den	  selvstændige	  stillelæsning	  får	  først	  for	  alvor	  en	  effekt,	  når	  de	  har	  opnået	  
mere	  sikre	  ordlæsefærdigheder.	  	  

7. Konklusion	  
Jeg	  har	  undervejs	  i	  afgangsprojektet	  foretaget	  delkonklusioner,	  og	  jeg	  vil	  her	  
samle	  op	  på	  dem.	  
	  
Det	  er	  muligt	  allerede	  i	  2.	  klasse	  at	  udpege	  usikre	  ordlæsefærdigheder	  hos	  
undersøgelsens	  elever.	  Ordlæsefærdighederne	  viste	  sig	  at	  være	  så	  usikre,	  at	  
man	  godt	  kan	  betegne	  eleverne	  som	  ordblinde.	  De	  elever,	  der	  i	  indledningen	  
blev	  omtalt	  som	  elever,	  der	  umiddelbart	  godt	  kunne	  koble	  bogstav	  og	  lyd,	  
viste	  sig	  netop	  at	  have	  vanskeligt	  ved	  dette.	  Deres	  usikre	  ordlæsefærdigheder	  
manifesterede	  sig	  som	  langsom	  læsning,	  og	  det	  var	  først,	  da	  de	  blev	  afdækket	  
med	  test,	  at	  det	  blev	  muligt	  at	  identificere,	  hvad	  deres	  vanskeligheder	  består	  
i,	  og	  hvad	  der	  kan	  forklare	  den	  langsomme	  læsning.	  	  
	  
Blandt	  de	  anvendte	  test,	  var	  det	  kun	  Elbros	  ordlister,	  der	  kunne	  identificere	  
vanskelighederne	  hos	  alle	  6	  elever.	  Det	  skyldes,	  at	  det	  er	  den	  eneste	  test	  der,	  
udover	  at	  teste	  for	  udnyttelse	  af	  skriftens	  lydprincip,	  tester	  for	  både	  
præcision	  og	  hastighed	  og	  inddrager	  læsehastigheden	  i	  scoren.	  	  
Vi	  er	  nødt	  til	  at	  inddrage	  læsehastigheden	  i	  vurderingen	  af	  elevernes	  
læsevanskeligheder,	  da	  en	  alt	  for	  langsom	  læsning	  går	  ud	  over	  
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læseforståelsen.	  Det	  fremgik	  også	  af	  resultaterne	  fra	  de	  nationale	  test	  i	  
læsning,	  hvor	  eleverne	  med	  de	  mest	  usikre	  ordlæsefærdigheder	  var	  de	  lavest	  
præsterende	  i	  tekstforståelse.	  	  
	  
De	  usikre	  ordlæsefærdigheder	  forklarer	  langt	  hen	  ad	  vejen,	  hvorfor	  eleverne	  
ikke	  har	  udviklet	  en	  flydende	  læsning.	  Det	  viste	  sig	  ikke	  på	  samme	  vis	  muligt	  
at	  påvise	  en	  langsom	  ordmobilisering	  som	  en	  yderligere	  barriere	  for	  
elevernes	  læseudvikling.	  Der	  er	  en	  mængde	  forbehold	  både	  i	  forhold	  til	  
afdækningsmateriale	  og	  i	  forhold	  til	  en	  afgrænsning	  af,	  hvad	  det	  egentlig	  er	  vi	  
kan	  og	  skal	  måle.	  Derfor	  er	  det	  ikke	  på	  nuværende	  tidspunkt	  muligt	  at	  
inddrage	  elevernes	  langsomme	  ordmobilisering	  i	  vurderingen	  af	  deres	  
læsevanskeligheder,	  hvilket	  heller	  ikke	  gør	  det	  muligt	  at	  foretage	  
pædagogiske	  initiativer	  til	  at	  imødegå	  en	  langsom	  ordmobilisering.	  	  
	  
Et	  undervisningstilbud	  til	  undersøgelsens	  elever	  skal	  være	  med	  til	  at	  udvikle	  
både	  basale	  ordlæsefærdigheder	  og	  flydende	  læsning.	  Da	  eleverne	  har	  svært	  
ved	  at	  udnytte	  skriftens	  lydprincip	  vil	  de	  have	  gavn	  af	  en	  systematisk	  
undervisning	  efter	  den	  syntetiske	  lydmetode.	  I	  forhold	  til	  udvikling	  af	  
flydende	  læsning	  er	  der	  foreløbig	  kun	  fundet	  evidens	  for,	  at	  den	  gentagne	  
guidede	  højtlæsning	  giver	  fremgang,	  der	  er	  nødt	  til	  at	  være	  et	  samarbejde	  
mellem	  de	  usikre	  læsere	  og	  en	  mere	  erfaren	  læser,	  der	  kan	  guide	  dem	  ind	  i	  
den	  flydende	  læsning.	  Den	  selvstændige	  stillelæsning	  får	  først	  effekt,	  når	  
eleverne	  har	  udviklet	  mere	  sikre	  ordlæsefærdigheder.	  
Generelt	  skal	  undervisningen	  være	  meget	  eksplicit	  og	  med	  direkte	  
instruktion,	  da	  elevernes	  læseudvikling	  viser,	  at	  de	  har	  behov	  for	  støtte	  til	  at	  
komme	  videre	  i	  den	  rigtige	  læseretning.	  
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Bilag	  A	  
	  
	  
Testresultater	  2.	  klasse	  november	  2011	  -	  marts	  2012	  opdelt	  i	  
test.	  
	  
	  
	  
Gruppelæseprøve	  OS64	  november	  2011	  
	  
	  

Elev	   Prøve-
tidspunkt	  

Samlet	  
læsetid	  

Læsetid	  
sek/ord	  

Rigtige	  i	  %	   Antal	  fejl	   Kategori	  

Mads	   Nov	  2011	   5:28	   5,1	   97	   2	  
	  
B1	  
	  

	   	   	   	   	   	   	  

Sif	   Nov	  2011	   7:26	   7,1	   97	   2	  
	  
B1	  
	  

	   	   	   	   	   	   	  

Mikkel	   Nov	  2011	   4:36	   4,3	   100	   0	  
	  
B1	  
	  

	   	   	   	   	   	   	  

Frank	   Nov	  2011	   3:06	   2,9	   98	   1	  
	  
A1	  
	  

	   	   	   	   	   	   	  

Catrine	   Nov	  2011	   6:25	   6,0	   97	   2	  
	  
B1	  
	  

	   	   	   	   	   	   	  

Anders	   Nov	  2011	   6:20	   5,9	   98	   1	  
	  
B1	  
	  

	  
	  



	  
	  
Nationale	  test	  i	  læsning	  	  	  december	  2011-	  marts	  2012	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  skala	  fra	  1-‐100	  
	  
	  

Elev	  
Prøve-
tids-
punkt	  

Afkodning	   Sprogforståelse	   Tekstforståelse	  

Samlet	  
resultat	  i	  
forhold	  til	  
landsplan	  for	  
2.klasse	  

	   	   	   	   	   	  

Mads	   Dec	  2011	  

	  
17	  

under	  	  
middel	  

51	  
Middel	  

15	  
under	  	  middel	  

28	  
Under	  middel	  

	   	   	   	   	   	  

Sif	   Dec	  2011	  

	  
8	  

klart	  under	  
middel	  

37	  
Middel	  

10	  
klart	  under	  
middel	  

19	  
Under	  middel	  

	   	   	   	   	   	  

Mikkel	  
	  

Marts	  
2012	  

64	  
Middel	  

53	  
Middel	  

48	  
Middel	  

55	  
Middel	  

	   	   	   	   	   	  

Frank	   Marts	  
2012	  

	  
26	  

Under	  
middel	  

53	  
Middel	  

51	  
Middel	  

44	  
Middel	  

	   	   	   	   	   	  

Catrine	   Dec	  2011	  

	  
8	  

klart	  under	  
middel	  

24	  
Under	  middel	  

17	  
Under	  middel	  

17	  
Under	  middel	  

	   	   	   	   	   	  

Anders	   Dec	  2011	  

	  
4	  

klart	  under	  
middel	  

28	  
Under	  middel	  

5	  
klart	  under	  
middel	  

13	  
Under	  middel	  

	  
Prøverne	  taget	  i	  december	  var	  frivillige	  test,	  mens	  prøverne	  taget	  i	  marts	  var	  obligatoriske.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Elbros	  ordlister	  februar	  2012	  
	  

	  
	  
Mads	  	  
23.	  februar	  2012	  

Procent	  rigtige	   Ord	  pr.	  minut	   Rigtige	  ord	  pr.	  
minut	  

Antal	  rigtige	  ud	  
af	  40	  ord	  

Rigtige	  ord	  
Læsetid:	  2:48	   72,5	   14,3	   10,4	   29	  

Nonsensord	  
Læsetid:	  1:44	   62,5	   23	   14,4	   25	  

	  
Sif	  	  
23.	  februar	  2012	  

	   	   	   	  

Rigtige	  ord	  
Læsetid:	  2:56	   72,5	   13,6	   9,9	   29	  

Nonsensord	  
Læsetid:	  3:00	   77,5	   13,3	   10,3	   31	  

	  
Mikkel	  	  
28.	  februar	  2012	  

	   	   	   	  

Rigtige	  ord	  
Læsetid:	  2:02	   80	   19,7	   15,7	   32	  

Nonsensord	  
Læsetid:	  2:40	   70	   15	   10,5	   28	  

	  
Frank	  	  
28.	  februar	  2012	  

	   	   	   	  

Rigtige	  ord	  
Læsetid:	  00:55	   85	   43,6	   37	   34	  

Nonsensord	  
Læsetid:	  1:08	   57,5	   35	   20	   23	  

	  
Catrine	  	  
24.	  februar	  2012	  

	   	   	   	  

Rigtige	  ord	  
Læsetid:	  2:26	   37,5	   16,4	   6,2	   15	  

Nonsensord	  
Læsetid:	  4:06	   15	   9,8	   1,5	   6	  

	  
Anders	  	  
24.	  februar	  2012	  

	   	   	   	  

Rigtige	  ord	  
Læsetid:	  2:32	   80	   15,8	   12,6	   32	  

Nonsensord	  
Læsetid:	  2:09	   75	   18,6	   14	   30	  

	  
	  

Standard	  for	  	  
2.	  –	  3.	  klasse	  
(middelværdi)	  

Procent	  rigtige	   Ord	  pr.	  minut	   Rigtige	  ord	  pr.	  
minut	  

	  

Rigtige	  ord	   89,2	   54,5	   48,6	   	  
Nonsensord	   86	   37,5	   32,3	   	  



DVO-test	  marts	  2012	  
	  
	  
	   	  

Nonordsstavning	  
	  

Højtlæsning	  
Rigtige	  ord	  

Højtlæsning	  
Nonsensord	  

Fonologisk	  
subtraktion	  

Mads	  	  
8.	  marts	  2012	  
	  

23	   31	   28	   20	  

	  
Sif	  	  
8.	  marts	  2012	  

17	   27	   25	   13	  

	  
Mikkel	  	  
13.	  marts	  2012	  

23	   37	   39	   27	  

	  
Frank	  	  
13.	  marts	  2012	  

19	   30	   35	   18	  

	  
Catrine	  
9.	  marts	  2012	  

7	   20	   9	   21	  

	  
Anders	  
9.	  marts	  2012	  

18	   33	   36	   28	  

	  
	  
Skema	  til	  vurdering	  af	  dyslektiske	  vanskeligheder	  i	  3.	  klasse	  
	  	  -	  standard	  for	  starten	  af	  3.	  klasse	  
	  
	   Nonords-

stavning	  
	  

Højtlæsning	  
Rigtige	  ord	  

Højtlæsning	  
Nonsensord	  

Fonologisk	  
subtraktion	  

Risiko	  for	  
dysleksi	  
	  

0-‐8	   	   	   	  

	  
Ingen	  risiko	  for	  
dysleksi	  
	  

8-‐25	   	   	   	  

	  
Svære	  
dyslektiske	  
vanskeligheder	  

	   0-‐20	   0-‐16	   0-‐13	  

	  
Dyslektiske	  
vanskeligheder	  

	   20-‐29	   16-‐24	   13-‐19	  

	  
Ingen	  
dyslektiske	  
vanskeligheder	  

	   29-‐40	   24-‐40	   19-‐30	  



Ordmobilisering	  (Delprøve	  fra	  Testbatteriet)	  
	  
	   Billedbenævnelse	  

	  
10	  billeder/30	  sek	  

Fonologisk	  
ordmobilisering	  
	  
10	  ord	  med	  m/30	  sek.	  

Samlet	  
score	  
De	  to	  
resultater	  
divideret	  
med	  2	  

Standard	  
for	  
elever	  i	  
3.klasse	  

Mads	  	  
23.	  februar	  2012	  

	   	   	   	  

Antal	  rigtige	  svar	  
inden	  for	  de	  30	  
sek.	  der	  er	  afsat.	  

8/	  10	  rigtige	   2	   5	   8,5	  

Samlet	  læsetid	   	   3,58	  minutter	   	   	  
	   	   	   	   	  
Sif	  	  
23.	  februar	  2012	  

	   	   	   	  

Antal	  rigtige	  svar	  
inden	  for	  de	  30	  
sek.	  der	  er	  afsat.	  

9/	  10	  rigtige	   3	   6	   8,5	  

Samlet	  læsetid	   	   2,03	  minutter	   	   	  
	   	   	   	   	  
Mikkel	  	  
28.	  februar	  2012	  

	   	   	   	  

Antal	  rigtige	  svar	  
inden	  for	  de	  30	  
sek.	  der	  er	  afsat.	  

7/	  10	  rigtige	   5	   6	   8,5	  

Samlet	  læsetid	   	   1,47	  minutter	   	   	  
	   	   	   	   	  
Frank	  
28.	  februar	  2012	  

	   	   	   	  

Antal	  rigtige	  svar	  
inden	  for	  de	  30	  
sek.	  der	  er	  afsat.	  

8/	  10	  rigtige	   4	   6	   8,5	  

Samlet	  læsetid	   40	  sek	   2,03	  minutter	   	   	  
	   	   	   	   	  
Catrine	  
24.	  februar	  2012	  

	   	   	   	  

Antal	  rigtige	  svar	  
inden	  for	  de	  30	  
sek.	  der	  er	  afsat.	  

9/	  10	  rigtige	   2	  
(Opgiver	  efter	  9	  ord)	   5,5	   8,5	  

Samlet	  læsetid	   	   3,16	  minutter	  	  	   	   	  
	   	   	   	   	  
Anders	  	  
24.	  februar	  2012	  

	   	   	   	  

Antal	  rigtige	  svar	  
inden	  for	  de	  30	  
sek.	  der	  er	  afsat.	  

4/	  10	  rigtige	   3	   3,5	   8,5	  

Samlet	  læsetid	   41	  sek	   3,44	  minutter	   	   	  
	  
Samlet	  læsetid	  er	  angivet	  for	  de	  elever,	  der	  har	  brugt	  mere	  end	  de	  afsatte	  30	  sekunder.	  



Bilag	  B	  
	  
	  
Testresultater	  2.	  klasse	  november	  2011	  -	  marts	  2012	  opdelt	  i	  
elever.	  
	  
Her	  angives	  standarderne	  for	  Elbros	  ordlister	  og	  DVO-‐testen.	  
Hver	  enkelt	  elevs	  testresultater	  fremgår	  på	  de	  kommende	  sider.	  
	  
Elbros	  ordlister	  
	  

	  
	  
DVO-test	  
	  
Skema	  til	  vurdering	  af	  dyslektiske	  vanskeligheder	  i	  3.	  klasse	  	  -	  standard	  for	  starten	  af	  3.	  
klasse.	  
	  
	   Nonords-

stavning	  
	  

Højtlæsning	  
Rigtige	  ord	  

Højtlæsning	  
Nonsensord	  

Fonologisk	  
subtraktion	  

Risiko	  for	  
dysleksi	  
	  

0-‐8	   	   	   	  

	  
Ingen	  risiko	  for	  
dysleksi	  
	  

8-‐25	   	   	   	  

	  
Svære	  
dyslektiske	  
vanskeligheder	  

	   0-‐20	   0-‐16	   0-‐13	  

	  
Dyslektiske	  
vanskeligheder	  

	   20-‐29	   16-‐24	   13-‐19	  

	  
Ingen	  
dyslektiske	  
vanskeligheder	  

	   29-‐40	   24-‐40	   19-‐30	  

	  
	  
	  

Standard	  for	  	  
2.	  –	  3.	  klasse	  
(middelværdi)	  

Procent	  rigtige	   Ord	  pr.	  minut	   Rigtige	  ord	  pr.	  
minut	  

Rigtige	  ord	  
	   89,2	   54,5	   48,6	  

Nonsensord	  
	  

86	   37,5	   32,3	  



Mads	  
	  
Gruppelæseprøve	  OS64	  	  	  	  
	  

Prøve-
tidspunkt	   Samlet	  læsetid	   Læsetid	  

sek/ord	   Rigtige	  i	  %	   Antal	  fejl	   Kategori	  

Nov	  2011	   5:28	   5,1	   97	   2	  
	  
B1	  
	  

	  
Nationale	  test	  i	  læsning	  
	  
Prøve-
tids-
punkt	  

Afkodning	   Sprogforståelse	   Tekstforståelse	   Samlet	  resultat	  i	  forhold	  til	  
landsplan	  for	  2.	  klasse	  

Dec	  2011	  

	  
17	  

Under	  	  
middel	  

51	  
Middel	  

	  
15	  

under	  	  	  
middel	  

	  
28	  

Under	  
	  middel	  

	  
Elbros	  ordlister	  	  
	  

	  
Prøvetidspunkt	  
23.	  februar	  2012	  

	  

Procent	  rigtige	   Ord	  pr.	  minut	   Rigtige	  ord	  pr.	  
minut	  

Antal	  rigtige	  ud	  af	  
40	  ord	  

Rigtige	  ord	  
Læsetid:	  2:48	   72,5	   14,3	   10,4	   29	  

Nonsensord	  
Læsetid:	  1:44	   62,5	   23	   14,4	   25	  

	  
DVO-test	  	  
	  

Prøvetidspunkt	  
	  

Nonordsstavning	  
	  

Højtlæsning	  
Rigtige	  ord	  

Højtlæsning	  
Nonsensord	  

Fonologisk	  
subtraktion	  

	  
8.	  marts	  2012	  
	  

23	   31	   28	   20	  

	  
Ordmobilisering	  
	  

	  
Prøvetidspunkt	  
23.	  februar	  2012	  

	  

Billedbenævnelse	  
10	  billeder/30	  sek	  

Fonologisk	  
ordmobilisering	  

10	  ord	  med	  m/30	  sek.	  

Samlet	  
score	  

Standard	  
for	  3.	  kl.	  

Antal	  rigtige	  svar	  
inden	  for	  de	  30	  
sek.	  der	  er	  afsat.	  

8/	  10	  rigtige	   2	   5	   8,5	  

Samlet	  læsetid	   	   3,58	  minutter	   	   	  



Sif	  
	  
Gruppelæseprøve	  OS64	  	  	  	  
	  

Prøve-
tidspunkt	   Samlet	  læsetid	   Læsetid	  

sek/ord	   Rigtige	  i	  %	   Antal	  fejl	   Kategori	  

Nov	  2011	   7:26	   7,1	   97	   2	  
	  
B1	  
	  

	  
Nationale	  test	  i	  læsning	  
	  
Prøve-
tids-
punkt	  

Afkodning	   Sprogforståelse	   Tekstforståelse	   Samlet	  resultat	  i	  forhold	  til	  
landsplan	  for	  2.	  klasse	  

Dec	  2011	  

	  
8	  

klart	  under	  
middel	  

37	  
Middel	  

	  
10	  

klart	  under	  
middel	  

19	  
Under	  middel	  

	  
Elbros	  ordlister	  	  
	  

	  
Prøvetidspunkt	  
23.	  februar	  2012	  

	  

Procent	  rigtige	   Ord	  pr.	  minut	   Rigtige	  ord	  pr.	  
minut	  

Antal	  rigtige	  ud	  af	  
40	  ord	  

Rigtige	  ord	  
Læsetid:	  2:56	   72,5	   13,6	   9,9	   29	  

Nonsensord	  
Læsetid:	  3:00	   77,5	   13,3	   10,3	   31	  

	  
DVO-test	  	  
	  

Prøvetidspunkt	  
	  

Nonordsstavning	  
	  

Højtlæsning	  
Rigtige	  ord	  

Højtlæsning	  
Nonsensord	  

Fonologisk	  
subtraktion	  

	  
8.	  marts	  2012	  
	  

17	   27	   25	   13	  

	  
Ordmobilisering	  
	  

	  
Prøvetidspunkt	  
23.	  februar	  2012	  

	  

Billedbenævnelse	  
10	  billeder/30	  sek	  

Fonologisk	  
ordmobilisering	  

10	  ord	  med	  m/30	  sek.	  

Samlet	  
score	  

Standard	  
for	  3.	  kl.	  

Antal	  rigtige	  svar	  
inden	  for	  de	  30	  
sek.	  der	  er	  afsat.	  

9/	  10	  rigtige	   3	   6	   8,5	  

Samlet	  læsetid	   	   2,03	  minutter	   	   	  
	  



Mikkel	  
	  
	  
Gruppelæseprøve	  OS64	  	  	  	  
	  

Prøve-
tidspunkt	  

Samlet	  læsetid	   Læsetid	  
sek/ord	  

Rigtige	  i	  %	   Antal	  fejl	   Kategori	  

Nov	  2011	   4:36	   4,3	   100	   0	  
	  
B1	  
	  

	  
Nationale	  test	  i	  læsning	  
	  
Prøve-
tids-
punkt	  

Afkodning	   Sprogforståelse	   Tekstforståelse	   Samlet	  resultat	  i	  forhold	  til	  
landsplan	  for	  2.	  klasse	  

	  
Marts	  
2012	  

64	  
Middel	  

53	  
Middel	  

48	  
Middel	  

55	  
Middel	  

	  
Elbros	  ordlister	  	  
	  

	  
Prøvetidspunkt	  
28.	  februar	  2012	  

	  

Procent	  rigtige	   Ord	  pr.	  minut	   Rigtige	  ord	  pr.	  
minut	  

Antal	  rigtige	  ud	  af	  
40	  ord	  

Rigtige	  ord	  
Læsetid:	  2:02	   80	   19,7	   15,7	   32	  

Nonsensord	  
Læsetid:	  2:40	   70	   15	   10,5	   28	  

	  
DVO-test	  	  
	  

Prøvetidspunkt	  
	  

Nonordsstavning	  
	  

Højtlæsning	  
Rigtige	  ord	  

Højtlæsning	  
Nonsensord	  

Fonologisk	  
subtraktion	  

	  
13.	  marts	  2012	  
	  

23	   37	   39	   27	  

	  
Ordmobilisering	  
	  

	  
Prøvetidspunkt	  
28.	  februar	  2012	  

	  

Billedbenævnelse	  
10	  billeder/30	  sek	  

Fonologisk	  
ordmobilisering	  

10	  ord	  med	  m/30	  sek.	  

Samlet	  
score	  

Standard	  
for	  3.	  kl.	  

Antal	  rigtige	  svar	  
inden	  for	  de	  30	  
sek.	  der	  er	  afsat.	  

7/	  10	  rigtige	   5	   6	   8,5	  

Samlet	  læsetid	   	   1,47	  minutter	   	   	  



Frank	  
	  
Gruppelæseprøve	  OS64	  	  	  	  
	  

Prøve-
tidspunkt	   Samlet	  læsetid	   Læsetid	  

sek/ord	   Rigtige	  i	  %	   Antal	  fejl	   Kategori	  

Nov	  2011	   3:06	   2,9	   98	   1	  
	  
A1	  
	  

	  
Nationale	  test	  i	  læsning	  
	  
Prøve-
tids-
punkt	  

Afkodning	   Sprogforståelse	   Tekstforståelse	   Samlet	  resultat	  i	  forhold	  til	  
landsplan	  for	  2.	  klasse	  

	  
Marts	  
2012	  

	  
26	  

Under	  
middel	  

53	  
Middel	  

51	  
Middel	  

44	  
Middel	  

	  
Elbros	  ordlister	  	  
	  

	  
Prøvetidspunkt	  
28.	  februar	  2012	  

	  

Procent	  rigtige	   Ord	  pr.	  minut	   Rigtige	  ord	  pr.	  
minut	  

Antal	  rigtige	  ud	  af	  
40	  ord	  

Rigtige	  ord	  
Læsetid:	  00:55	   85	   43,6	   37	   34	  

Nonsensord	  
Læsetid:	  1:08	   57,5	   35	   20	   23	  

	  
DVO-test	  	  
	  

Prøvetidspunkt	  
	  

Nonordsstavning	  
	  

Højtlæsning	  
Rigtige	  ord	  

Højtlæsning	  
Nonsensord	  

Fonologisk	  
subtraktion	  

	  
13.	  marts	  2012	  
	  

19	   30	   35	   18	  

	  
Ordmobilisering	  
	  

	  
Prøvetidspunkt	  
28.	  februar	  2012	  

	  

Billedbenævnelse	  
10	  billeder/30	  sek	  

Fonologisk	  
ordmobilisering	  

10	  ord	  med	  m/30	  sek.	  

Samlet	  
score	  

Standard	  
for	  3.	  kl.	  

Antal	  rigtige	  svar	  
inden	  for	  de	  30	  
sek.	  der	  er	  afsat.	  

8/	  10	  rigtige	   4	   6	   8,5	  

Samlet	  læsetid	   40	  sek	   2,03	  minutter	   	   	  
	  



Catrine	  
	  
Gruppelæseprøve	  OS64	  	  	  	  
	  

Prøve-
tidspunkt	   Samlet	  læsetid	   Læsetid	  

sek/ord	   Rigtige	  i	  %	   Antal	  fejl	   Kategori	  

Nov	  2011	   6:25	   6,0	   97	   2	  
	  
B1	  
	  

	  
Nationale	  test	  i	  læsning	  
	  
Prøve-
tids-
punkt	  

Afkodning	   Sprogforståelse	   Tekstforståelse	   Samlet	  resultat	  i	  forhold	  til	  
landsplan	  for	  2.	  klasse	  

Dec	  2011	  

	  
8	  

klart	  under	  
middel	  

24	  
Under	  middel	  

17	  
Under	  middel	  

17	  
Under	  middel	  

	  
Elbros	  ordlister	  	  
	  

	  
Prøvetidspunkt	  
24.	  februar	  2012	  

	  

Procent	  rigtige	   Ord	  pr.	  minut	   Rigtige	  ord	  pr.	  
minut	  

Antal	  rigtige	  ud	  af	  
40	  ord	  

Rigtige	  ord	  
Læsetid:	  2:26	   37,5	   16,4	   6,2	   15	  

Nonsensord	  
Læsetid:	  4:06	   15	   9,8	   1,5	   6	  

	  
DVO-test	  	  
	  

Prøvetidspunkt	  
	  

Nonordsstavning	  
	  

Højtlæsning	  
Rigtige	  ord	  

Højtlæsning	  
Nonsensord	  

Fonologisk	  
subtraktion	  

	  
9.	  marts	  2012	  
	  

7	   20	   9	   21	  

	  
Ordmobilisering	  
	  

	  
Prøvetidspunkt	  
24.	  februar	  2012	  

	  

Billedbenævnelse	  
10	  billeder/30	  sek	  

Fonologisk	  
ordmobilisering	  

10	  ord	  med	  m/30	  sek.	  

Samlet	  
score	  

Standard	  
for	  3.	  kl.	  

Antal	  rigtige	  svar	  
inden	  for	  de	  30	  
sek.	  der	  er	  afsat.	  

9/	  10	  rigtige	   2	  
(Opgiver	  efter	  9	  ord)	   5,5	   8,5	  

Samlet	  læsetid	   	   3,16	  minutter	  	  	   	   	  
	  



Anders	  
	  
Gruppelæseprøve	  OS64	  	  	  	  
	  

Prøve-
tidspunkt	   Samlet	  læsetid	   Læsetid	  

sek/ord	   Rigtige	  i	  %	   Antal	  fejl	   Kategori	  

Nov	  2011	   6:20	   5,9	   98	   1	  
	  
B1	  
	  

	  
Nationale	  test	  i	  læsning	  
	  
Prøve-
tids-
punkt	  

Afkodning	   Sprogforståelse	   Tekstforståelse	   Samlet	  resultat	  i	  forhold	  til	  
landsplan	  for	  2.	  klasse	  

Dec	  2011	  

	  
4	  

klart	  under	  
middel	  

28	  
Under	  middel	  

5	  
klart	  under	  
middel	  

13	  
Under	  middel	  

	  
Elbros	  ordlister	  	  
	  

	  
Prøvetidspunkt	  
24.	  februar	  2012	  

	  

Procent	  rigtige	   Ord	  pr.	  minut	   Rigtige	  ord	  pr.	  
minut	  

Antal	  rigtige	  ud	  af	  
40	  ord	  

Rigtige	  ord	  
Læsetid:	  2:32	   80	   15,8	   12,6	   32	  

Nonsensord	  
Læsetid:	  2:09	   75	   18,6	   14	   30	  

	  
DVO-test	  	  
	  

Prøvetidspunkt	  
	  

Nonordsstavning	  
	  

Højtlæsning	  
Rigtige	  ord	  

Højtlæsning	  
Nonsensord	  

Fonologisk	  
subtraktion	  

	  
9.	  marts	  2012	  
	  

18	   33	   36	   28	  

	  
Ordmobilisering	  
	  

	  
Prøvetidspunkt	  
24.	  februar	  2012	  

	  

Billedbenævnelse	  
10	  billeder/30	  sek	  

Fonologisk	  
ordmobilisering	  

10	  ord	  med	  m/30	  sek.	  

Samlet	  
score	  

Standard	  
for	  3.	  kl.	  

Antal	  rigtige	  svar	  
inden	  for	  de	  30	  
sek.	  der	  er	  afsat.	  

4/	  10	  rigtige	   3	   3,5	   8,5	  

Samlet	  læsetid	   41	  sek	   3,44	  minutter	   	   	  
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