
 

 

 

Kursusforløb med fokus på sprog og læsning i indskolingen 

Varde kommune 2020 

 

 

Program og indhold 

 

Første kursusdag (6 timer)  

Omhandler primært afkodning 

Hvad siger forskningen? 

Et kig ind i den nyeste læseforskning, hvor bl.a. neurologien kan give os et indblik i, hvad der 

foregår – og gerne skal foregå i hjernen, når man lærer at læse. Denne del af kurset danner 

baggrund for det videre forløb. 

 

Læseudvikling ud fra forskellige læseteoretiske perspektiver 

Vi kigger med ”kritiske” øjne på nogle af de mest gængse bud på, hvordan en normal 

læseudvikling forløber. Hvilke forestillinger om læsning ligger bag – og hvad kan vi bruge dem til? 

 

Læseundervisningens tre trin 

Hvordan understøtter og udfordrer vi eleverne bedst – og hvornår? Med udgangspunkt i praksis 

gennemgås læseindlæringen i tre trin/faser. Fra førlæser til flydende læser. Præsentation af 

relevante materialer og konkrete idéer. 

 

Opsummering 

Ud fra fire forskellige scenarier vurderer deltagerne gruppevis hvorledes den beskrevne 

læseundervisning kommer til udtryk i elevernes testresultater 

 

 

 



 

Anden kursusdag (3 timer) 

Omhandler primært sprogforståelse 

Sproglig udvikling 

Et hurtigt overblik over den forskning, der har beskæftiget sig med de yngste børns sprogudvikling 

og vigtigheden af denne i forhold til udvikling af skriftsproglige kompetencer. 

Praksisideer i forhold til relevante kompetencemål vedr. elevernes talesproglige udvikling. 

 

Ordkendskab 

Den største enkeltfaktor i sprogforståelsen og dermed elevens læsefærdighed, er elevens 

ordkendskab. En stor del af eftermiddagens indhold vil derfor handle om 

 Hvad forskningen peger på 

 Eksempler på hvordan vi kan arbejde med udvikling af ordkendskab i indskolingen 

 
Tekstforståelse er mere end ordkendskab 
Vi omkring andre vigtige og undervisningsrelevante elementer. Alt med udgangspunkt i eksempler 
 på, hvordan det kan omsættes til praksis. 
 

 

Tredje kursusdag (3 timer) 

Omhandler Faglig læsning og den skriftlige dimension 

Faglig læsning i indskolingen 

Læsefærdighed kræver erfaring med forskellige teksttyper, og i indskolingen kan vi bidrage til at 

give eleverne et godt fundament. Eksempler på med hvad og hvordan tages op? 

 

Eleven som producent 

At skrive, og at læse er ”to sider af samme mønt” – og i forhold til tekstforståelse kan gode 

skriveaktiviteter støtte og udvikle elevernes læsefærdighed. Deltagerne præsenteres for idéer til, 

hvorledes der kan arbejdes med dele af den skriftlige fremstilling med henblik på at øge 

ordkendskab og tekstforståelse. 

 

Kort evaluering af forløbet 

 
 

Underviser: Pædagogisk konsulent, Master i Læse- og skrivedidaktik, lærer og lærebogsforfatter 

Marianne Skovsted Pedersen 


