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Målet i projektet ”Læseløft Syd” er at styrke de unges læsefærdigheder og dermed give dem 

bedre forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Dette opnås konkret 

gennem styrkelse af elevernes selvværd og motivation for læsning.

Projektets aktiviteter bestod for det første i et tættere samarbejde mellem faglærere og 

læsevejledere på erhvervsskolerne med henblik på fælles udvikling af undervisningen. For det 

andet bestod projektets aktiviteter i revidering af læsehandlingsplaner og for det tredje af 

udvikling, kursus og brug af Frontread, som er et digitalt læseværktøj til øgning af 

læsehastighed og tekstforståelse.

Deltagere: Projektet udfoldede sig på erhvervsskolerne EUC Syd, Hansenberg og Rybners. Her 

var deltagerne primært læsevejledere og faglærere, læsesvage og læseusikre elever på 

grundforløb samt læsevante elever på grundforløb. Sekundært deltog også 

uddannelsesledere/afdelingschefer på partnerskolerne.

Evalueringen af projektet har undersøgt resultaterne af arbejdet med projektets aktiviteter, 

herunder i hvilken grad det er lykkedes med at styrke elevernes læsefærdigheder, selvværd og 

motivation. Evalueringen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne, en 

forankringsworkshop med projektgruppen samt halvårlige statusrapporter fra projektet. 

Evalueringen tager udgangspunkt i en forandringsteori (se side 5), som viser de oprindelige 

forventninger til projektets proces og resultater.

Læseløft Syd

Projektejer: EUC Syd

Tema: Børn og unges forudsætninger for at 

gennemføre en uddannelse

Periode: 5. maj 2014 - 30. Marts 2017

Bevilliget beløb fra Regionrådets uddannelsespulje :
2.200.000 kr. 

Børn og unges forudsætninger for at gennemføre en uddannelse

95%
af en ungdomsårgang skal 
gennemføre en 
ungdomsuddannelse

Læseløft Syd

INDLEDNING -
PROJEKTETS MÅL OG INDSATS

Projektet skal bidrage til at opfylde Region 
Syddanmarks målsætning om, at



SAMMENFATNING - PROJEKTETS RESULTATER OG LÆRING
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Aktiviteternes gennemførelse

Projektet ”Læseløft Syd” har gennemført aktiviteter i overensstemmelse med de 

planlagte, jf. side 3. På to af de tre medvirkende skoler lykkedes det i beskedent 

omfang at etablere nyt praksissamarbejde mellem læsevejledere og faglærere. På den 

tredje skole er det ikke lykkedes endnu, men der arbejdes på det. Det målsatte antal 

faglærere, der skulle deltage i samarbejder var på 65, mens det faktiske resultat inden 

for projektperioden blev 18. Selvom kendskabet og potentialerne i indholdet er 

udbredt til  flere faglærere, og erfaringerne således angiveligt breder sig, så er det ikke 

helt tilfredsstillende, hvilket projektejerne også erkender. Hovedforklaringen er 

organisatoriske udfordringer og fraværende projektfokus, hvilket hovedsageligt 

skyldes erhvervsskolereformen.  Revidering af læsehandleplaner som understøtter 

projektets intentioner har der ikke været nævneværdige problemer med at udforme, 

men udbredelsen af dem, er ikke fuldendt.  Med hensyn til etablering af kursus og 

efterfølgende anvendelse af det digitale læseforbedringsværktøj Frontread, er det 

vurderingen, at projektet er lykkes bedre med udbredelsen. 

Opfyldelse af målsætninger og resultater

Formålet med projektet var at styrke elevernes læsefærdigheder gennem øget 

selvværd og motivation. 

Ifølge data fra Frontread er der ca. 1100 elever, der har været i gang med at bruge 

redskabet, mens 636 har gennemført på en måde som gør deres resultat/progression 

målbar. Evaluator kan ikke vurdere omfang og kvalitet af resultaterne heraf.

Antallet af elever der har oplevet de nye samarbejdsformer f.eks. ”Faglig læsning” er 

lavere end forventet og svært for projektet at opgøre. Den beskedne gennemførsel af 

de nye praksisformer afspejler sig også i antallet af elevbesvarelser til evalueringen. 

Her svarede 636 elever på førmålingen, mens 89 af disse elever svarede på 

eftermålingen. Såvel implementeringen som antal besvarelser er dog tilstrækkeligt til, 

at der kan udledes positive vurderinger af indhold, virkninger og resultater. I det 

omfang virkningerne kan tilskrives projektet – og det er der grundlag for – så 

bemærkes det, at eleverne i mindre omfang efter projektet, vurderer, at de har svært 

ved at forstå undervisningen.  Hertil kommer at ca. hver tiende elev vurderer at være 

blevet bedre til at læse, samt at hver tiende elev efter projektet har fået øget selvværd 

og styrket ansvar for egen læring.  I den sammenhæng noteres det, at der også er 

områder, hvor der ingen ændring er at spore. Et af dem er f.eks. at eleverne ikke har 

oplevet, at støtten til læsning og hjælp til faglig forståelse er tiltaget eller forbedret.  

Omkring halvdelen af eleverne oplever at skolen hjælper med læsning, hvilket er 

forholdsvist uændret sammenlignet med før projektet.

Læring

På trods af det beskedne antal af afprøvninger og erfaringer med nye praksisformer 

anses de for tilstrækkelige til at kunne vurdere, at resultaterne er meget lovende og 

desuden tilstrækkeligt solide til, at man  ønsker at udbrede den nye praksis. 

Evalueringen kan understøtte dette. Der er ifølge alle aktører god læring af de nye 

samarbejdsformer, og det må antages, at en yderligere udbredelse af 

projekterfaringerne på skolerne vil styrke resultater blandt eleverne yderligere. Med 

hensyn til forankring og udbredelse er der således solid kvalitet og substantiel vigtig 

læring at hente, som vil styrke skolernes kompetencer på området. For det første vil 

man bruge læsevejledernes nye konstruktive rolle blandt faglærerne og arbejde videre 

med denne praksisændring. For det andet er man på baggrund af erfaringerne med 

Frontread i gang med at undersøge muligheder for at gøre dette digitale værktøj til et 

permanent tilbud.  Evalueringens resultater understøtter disse hensigter og planer. 

Ifølge projektets centrale aktører er der også læring at hente mht. projektledelse og 

fokus på implementering. 



FORANDRINGSTEORI –
PROJEKTETS FORVENTEDE FORANDRINGER OG RESULTATER
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Ved hjælp af nedenstående forandringsteori illustrerer denne side projektets udgangspunkt og 
forventninger til projektforløbet. Projektet arbejdede med at revidere handleplaner, øge 
samarbejdet mellem faglærer og læsevejleder samt at udvikle et online læsetræningsværktøj fra 
Frontread, som er tilpasset EUD. Forestillingen var, at disse aktiviteter skulle bidrage til at gøre 
skolerne mere kompetence i forhold til at støtte elevernes læsning og derigennem styrke deres 
læsefærdigheder samt på lang sigt øge elevernes selvværd og motivation for undervisningen.

Kritiske faktorer for succes: Det er en udfordring, at projektet skal implementeres 
samtidig med EUD-reformen, hvorved der er en risiko for, at lærere og læsevejledere 
ikke føler tid og overskud til dette projekt. Grundet EUD-reformen kan indtaget 
ligeledes blive mindre end skønnet.

Forankring: Forankringen sikres gennem de reviderede handleplaner, hvorved forankring er 
indbygget i projektet. Handlingsplanerne beskriver den fremtidige praksis. 

Revidering af handleplaner: 
Skolerne går sammen som at 
revidere handlingsplaner

Regionsrådets 
målsætninger:

95% af en 
ungdomsårgang skal 

gennemføre en 

ungdomsuddannelse

Eleverne har fået 
styrket deres 
læsefærdigheder

Eleverne får øget 
selvværd og motivation 
for undervisningen

Der undervises med faglig 
læsning 

Nye praksisformer er 
implementeret

Lærerne er informeret om 
ny handlingsplan

Samarbejde: 
Faglærere og læsevejledere 
arbejder sammen om at 
udvikle undervisningen

Frontread:
Udvikling af et online 
læsetræningsværktøj fra 
Frontread, som er tilpasset 
EUD.

Forandringsteorien illustrerer, hvilke tanker og mål der ligger bag projektet og dets 
indsats. Modellen læses fra venstre mod højre side og viser, hvordan projektets 
aktiviteter forventes at medføre forandringer på skolerne og hos deres elever. 

Evalueringen af projektet tager udgangspunkt i forandringsteorien, og de følgende sider 
gennemgår, hvorvidt projektets forventninger til henholdsvis aktiviteter, trin på vejen og 
resultater er opfyldte. 

Trin på vejen Trin på vejen
Trin på 
vejen

Umiddelbare 
resultater

Endelige 
resultater 

(projektniveau)

Effekter på 
regionalt 

niveau
Aktiviteter

Skolerne er kompetente 
med hensyn til at støtte 
elevernes læsning

Eleverne er på 
læsetræningskursus

Eleverne får hjælp til 
læsning og læring



AKTIVITETER –
HANDLEPLAN, 
SAMARBEJDE OG
FRONTREAD
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 Læsehandleplanerne er blevet revideret, tilpasset og videreføres efter projektets afslutning. I denne 

sammenhæng har projektet udarbejdet en implementeringsvejledning med beskrivelse af læseindsats med 

metoder, værktøjer og samarbejdsformer mellem aktørerne.

 Revidering af læsehandleplaner på de tre erhvervsskoler dannede udgangspunkt for et øget samarbejde mellem 

faglærere og læsevejledere, med henblik på, at skabe en spændende og inkluderende undervisning. 

 Samarbejdet mellem faglærere og læsekonsulenter har bl.a. taget udgangspunkt i faglig læsning, som en ekstern 

ekspert har lavet praksisrefleksion på. Ambitionerne var, at i alt 65 faglærere skulle etablere samarbejde med 

læsevejledere om faglig læsning i løbet af projektet. Projektet nåede at etablere i alt ca. 18 faglærersamarbejder 

af varierende omfang. 

 Læsetræningsværktøjet Frontread blev anvendt på alle tre skoler. Frontread har i den sammenhæng tilpasset 

værktøjet til EUD.

 Elever på de tre skoler har gennemført læsetræningsprogrammer i Frontread. 

 Projektet har desuden lavet fire film om Læseløft Syd, som er blevet formidlet både i og udenfor regionen. De 

kan tilgås på projektets hjemmeside. 

 Projektet har ud over hjemmesiden oprettet en blog og en Facebook-side til markedsføring af projektet og dets 

resultater. Projektets erfaringer formidles  på en regionskonference ultimo marts 2017.

Aktiviteter er de indsatser, som projektet
igangsatte, og som forventes at lede til
resultaterne.

Forventning fra forandringsteori til 

aktiviteter:

1. Revidering af læsehandleplan: Skolerne 

går sammen om at revidere handleplaner.

2. Samarbejde: Faglærere og læsevejledere 

arbejder sammen om at udvikle 

undervisningen.

3. Udvikling af Frontread: Der udvikles et 

digitalt læsetræningsværktøj, som er 

målrettet EUD

Projektet Læseløft Syd har arbejdet med at forbedre elevernes læsefærdigheder på flere niveauer. Generelt har 

gennemførelsen af projektet mht. antal aktiviteter kun været delvist tilfredsstillende, men størstedelen af 

aktørerne vurderer, at gennemførelsen har været tilstrækkelig til at drage solide erfaringer til videre arbejde. 

Gennemførelsen af udvikling, kursus og anvendelse af Frontread vurderes at være vellykket, mens projektet ikke 

er nået tilfredsstillende i mål med hensyn til antallet af samarbejder mellem faglærere og læsevejledere. Nedenfor 

følger projektets konkrete gennemførelse af aktiviteter.



TRIN 1 –
INFORMATION, 
FAGLIG LÆSNING OG 
KURSUS
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Trin på vejen er de forandringer, 
der finder sted mellem 
aktiviteterne og resultaterne. Trin 1 
dækker over de første forventede 
forandringer i processen.

Forventning fra forandringsteori til 

trin 1:

• Information: Lærerne er 

informeret om de reviderede 

handlingsplaner

• Undervisning: Der undervises 

med faglig læsning 

• Frontread: Eleverne deltager på 

læsetræningskurser

Lærerne er informeret om reviderede handlingsplaner og disse gøres nu tilgængelige på skolernes hjemmesider. Med hensyn 

til samarbejdet mellem læsevejledere og faglærere har resultaterne været meget positive, der hvor de er gennemført. Hertil 

kommer, at elever har deltaget i læsetræningskurser. Der er indikationer på at eleverne har oplevet positivt udbytte heraf.

 Arbejdet med at revidere læsehandleplanerne har overvejende været succesfuldt, og mange har været inddraget i 

processen. Der er dog stadig lidt vej igen med hensyn til at få dem omsat til praksis og udbrede kendskabet, men det er 

noget, der arbejdes videre på fra projektets side, efter projektperiodens udløb. Dette indebærer fx at gøre dem tilgængelige 

på skolernes hjemmesider. 

 Samarbejdet mellem faglærere og læsevejledere, bl.a. med udgangspunkt i faglig læsning har været rigtig positivt, der hvor 

det er lykkes at etablere det. Faglærerne har fået øjnene op for, at læsevejlederne har nogle værdifulde kompetencer, der 

kan bidrage til at understøtte undervisningen. Dermed er læsevejlederne kommet mere i fokus og deres 

eksistensberettigelse er blevet afgørende mere synlig for alle. Læsevejlederne er, udtrykt med projektaktørernes egne ord, 

kommet ud på gulvet og virke. 

 Selvom erfaringen fra projektet er, at faglærere og læsevejledere er kommet tættere på hinanden, er det konkrete antal af 

samarbejder dog lavere end målsætningen. På tværs af de tre skoler har ca. 18 faglærere og lidt færre læsevejledere været 

involveret i projektet. 

 Elever har deltaget i læsetræningskurser med Frontread. Nærmere tal for gennemførelse følger på side 10

4%

13%
18%

26%

38%

3%
7%

18%
22%

48%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig

Førmåling

Eftermåling

Eleverne vurderer, at de i mindre 

grad er begrænset af deres 

læsefærdigheder i undervisningen 

efter projektet, sammenlignet med 

inden projektet startede. 

Dette tyder på, at samarbejdet 

mellem faglærere og læsevejledere 

har fungeret efter hensigten med 

hensyn til at understøtte elevernes 

læring.

Jeg har svært ved at forstå undervisningen, fordi jeg har svært ved at læse
(N=89)***



TRIN 2 – NYE 
PRAKSISFORMER
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Trin på vejen er de forandringer, 
der finder sted mellem 
aktiviteterne og resultaterne. 
Trin 2 dækker over de 
mellemliggende forventede 
forandringer.

Forventning fra forandringsteori til 

trin 2:

• Nye praksisformer er 

implementeret

Arbejdet med at revidere handleplaner og øge samarbejdet mellem faglærere og læsevejledere har resulteret i, at 

nye praksisformer er blevet implementeret. Omfanget af nye praksisformer er begrænset, men der er grund til at 

forvente større udbredelse. Erfaringerne er blandt andet følgende:

 En konkret implementeringsvejledning, som 
beskriver konkrete eksempler og ideer under 
undervisningen.

Målretning af tekster, så opgaver og 
beskrivelser svarer til elevernes 
læsefærdigheder.

 Der er produceret videoklip som 
demonstrerer og viser praksisformerne. 

 To  til tre samarbejder mellem faglærere og 
læsevejledere var særligt vellykkede og kan 
fremadrettet fungere som ”demonstrations-
samarbejder”.

 Det er projektets og skolernes håb og forventning at disse materialer og gode erfaringer, med ledelsens 
tilskyndelse, vil kunne sprede sig og dermed resultere i yderligere vækst i nye praksisformer, hvor faglærere og 
læsevejledere kommer i tættere og løbende samarbejder. 

 Forventningerne til at disse nye praksisformer vil sprede sig, finder også næring i, at faglærerne er blevet mere 
interesserede i at høre hvad læsevejlederne kan tilbyde. Faglærerne har oplevet – enten på afstand eller på nært 
hold – at læsevejlederne har kunnet tilføre noget kvalitet til undervisningen og elevernes forståelse af det faglige 
indhold.  Hermed er læsevejlederens rolle ændret. ”Før havde faglærerne svært ved at se læsevejledernes 
berettigelse, som andet end nogen der gennemførte ordblindetest etc., men den rolle ændres nu fundamentalt” 
(projektaktør).  

 På bagkant af erhvervsskolereformen – som ifølge aktørerne har taget meget fokus fra projektet – kan såvel 
ledelser og faglærere begynde at fokusere mere på, at udbrede erfaringerne med faglig læsning, og i det hele taget 
udvikle samarbejdet om værktøjer og metoder der styrker den faglige forståelse. 



TRIN 3 – KOMPETENTE
SKOLER, DER STØTTER
ELEVERNES LÆSNING

9

Trin på vejen er de forandringer, der 
finder sted mellem aktiviteterne og 
resultaterne. Trin 3 dækker over 
forventede forandringer i processen.

Forventning fra forandringsteori til trin 3

• Skolerne er kompetente med hensyn 

til understøttelse af læsning

• Eleverne får hjælp til læsning og læring

Der er ikke entydige indikationer på, at eleverne har oplevet at støtten til læsning og hjælp til faglig forståelse er 

tiltaget eller forbedret.  Andelen af elever der oplever at skolen hjælper med læsning er forholdsvist uændret. 

 Elevernes oplevelse af skolen som hjælper til at blive bedre til at læse, er polariseret. Halvdelen af eleverne er 

enige eller meget enige i, at skolen hjælper dem. Men der er sket en stigning på ca. 7% af elever som er uenige 

eller meget uenige heri, mens gruppen af elever der er meget enige eller enige er steget med ca. 5%.  Der er 

således tegn på, at nogle elever har oplevet forandringer, men der er ikke enighed om kvaliteten heraf. 

 Omkring 9 ud af 10 mener at lærerne er gode til at støtte og hjælpe når der er brug for det.  Denne andel er 

steget med ca. 7% efter projektet.  Denne stigning kommer dog hovedsageligt fra gruppen ”ved ikke”. 

 Det er således forholdsvist klart, at der ikke er ændringer at konstatere mht. den samlede elevgruppes 

gennemsnitlige oplevelser og vurderinger af læsehjælp, støtte og skolernes kompetence.  Måske har en lille 

gruppe oplevet mere kvalificeret hjælp, hvilket kan hænge sammen med en begrænset udbredelse af ny praksis 

på området. 
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45%
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enig eller

uenig

Uenig Meget
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38%

45%
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0%

11%

36%

54%

4% 2% 3%

Meget tit En gang i

mellem

Sjældent Aldrig Ved ikke

Førmåling

Eftermåling

Jeg oplever, at skolen hjælper mig med at blive
bedre til at læse (N=89) 

Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig, 
når jeg har brug for det? (N=89)



UMIDDELBARE 
RESULTATER  –
STYRKELSE AF 
ELEVERNES 
LÆSEFÆRDIGHEDER
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Hver tiende elever vurderer, at have opnået et 

højere niveau i læsning, mens hovedparten 

vurderer, at de er på samme niveau som før. Ifølge 

Frontread data, er der sket fremskridt, men 

rækkevidden af disse er svær at vurdere.

 Som det fremgår af figuren er andelen af elever 

der vurderer deres læseevner til 10 steget fra 

godt 10% til 20% efter projektet. Billedet for de 

øvrige elever er stort set uændret. 

 Af data fra Frontread fremgår følgende:  På 

Hansenberg har 9 ud af 526 elever to 

målepunkter.  Disse er steget med 113 % i 

gennemsnit.  På Rybners har 402 ud af 458 

godkendte målepunkter. Disse er steget med 

119 % i gennemsnit.  På EUC Syd har 225 ud af 

257 elever godkendte målepunkter. Disse er 

steget 89 % i gennemsnit. Evalueringen kan i 

den sammenhæng kun konstatere for det 

første at i alt 636 elever således har gennemført 

tilstrækkeligt til at kunne blive målt og for det 

andet at der angiveligt er gennemsnitlig 

progression.  Rækkevidden og kvaliteten af 

disse fremskridt kan ikke vurderes.

 Alt i alt er der i datagrundlaget beskedne men 

positive resultater at spore som resultat af 

indsatsen.

De umiddelbare resultater, er de 
resultater som skal bidrage til de 
endelige resultater.

Forventning fra forandringsteori til de 

umiddelbare resultater

• Eleverne får højere niveau i læsning

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

109876543210

Har du svært eller let ved at læse på en skala fra 0 
(meget svært ved at læse) til 10 (meget let ved at 

læse) (N=89)***

Førmåling Eftermåling

 Vurderet i sammenhæng med øvrige kilder – herunder især 

det forhold, at samarbejdet mellem læsevejledere og 

faglærere ikke fik implementerede virkninger hos flertallet af 

eleverne - er der da heller ikke begrundede forventninger om, 

at data skulle vise højnet læseniveau i større omfang, som 

konsekvens af projektindsatserne. 

 De beskedne, men dog entydige, indikationer på, at nogle 

elever har opnået højere niveau i læsning betyder, at man godt 

kan tillade sig at have forventninger til, at flere elever får 

højere niveau i læsning efterhånden som erfaringerne og de 

nye praksisformer udrulles. 



ENDELIGE 
RESULTATER

11

De endelige resultater er de 
resultater, som projektet ønsker 
at opnå ved projektets afslutning.

Forventning fra forandringsteori til de 

endelige resultater

• Eleverne får øget selvværd og 

motivation for undervisningen
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Jeg tager ansvar for, hvad jeg vil lære, og hvordan jeg vil gøre det
(N=89)

Jeg kan gøre tingene lige så godt som de fleste andre i min klasse
(N=89)

Rundt regnet har hver tiende elev fået øget selvværd og 

styrket motivation for undervisningen.  De øvrige elevers 

selvværd og motivation er uændret men tilfredsstillende. 

 Signifikant flere elever er efter projektet enige eller 

meget enige i, at de kan gøre tingene lige så godt som 

de fleste andre i klassen. Samlet set er denne gruppe 

steget fra 66% til 78%.  

 Det fremgår desuden af elevundersøgelsen, at 

eleverne tager mere ansvar for egen læring nu efter 

projektet. Selvom andelen af elever der er enige eller 

meget enige i at de tager ansvar, er faldet lidt, så er 

andelen der er meget enige steget med 11%.  

 Eleverne er desuden blevet mere samtalende når de 

arbejder sammen med deres klassekammerater (figur 

ikke vist). Eleverne blev også stillet spørgsmål om hvor 

aktive de er i undervisningen og spørgsmål om deres 

tro på, at de kan løse problemer selv. Her kunne ikke 

konstateres ændringer. Men samlet set er der 

indikationer på øget motivation.  I hvert fald for en 

pæn del af eleverne. 

 Selvom ovenstående pæne stigninger ikke kan kædes 

direkte sammen med Frontread og nye praksisformer 

for understøttelse af faglig læsning, så indikeres et 

forbedret  undervisningsmiljø hvor elevernes selvværd 

og motivation er øget. Den relativt beskedne stigning 

kan hænge sammen med, at de nye praksisformer 

indtil videre har nået begrænset udbredelse.
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FORANKRING OG 
FREMADRETTET 
ARBEJDE

• Tiltagende fokus på implementering og forankring: Projekt ”Læseløft Syd” har fra starten haft fokus 

på implementeringsprocessen – både i forhold til at sikre ejerskab blandt relevante aktører og 

udbredelse blandt faglærere. Dels i forhold til at facilitere processerne omkring læsevejledernes nye 

samarbejde omkring faglig læsning og dels i forhold til at introducere brugen af Frontread.  Der har 

især omkring implementering af ny praksis omkring læsevejledere vist sig udfordringer. 

 Skolerne vil adressere udfordringerne: Ifølge projektets centrale aktører er det ambitionen, at 

de gode erfaringer der har været med de nye praksisformer skal implementeres og udbredes 

yderligere. Dette gælder alle tre deltagende skoler. Her vil man især bygge videre på de to – tre 

særligt gode samarbejdseksempler og udbrede disse.  Det er således hensigten, at 

læsevejlederens ”fundamentalt nye rolle” sammen med faglærere og elever skal fastholdes og 

udbredes. 

 Handleplanerne skal kommunikeres bredere og understøtte de nye praksisformer.  

 Frontread etableres som løbende tilbud til brug for lærere og elever.  Udbredelsen afhænger dog 

af prisstruktur for brug af værktøjet.  

 Konference: Der afholdes en stor konference i marts 2017 som er åben for alle interesserede. På

konferencen bliver der lejlighed til at få indsigt i og drøfte skolernes egne resultater og erfaringer 

fra projektet. 

 Hjemmeside: Der er etableret en projekthjemmeside, som fortsat lever videre. På hjemmesiden  

kan der findes konkret inspiration og film om projektets væsentlige elementer:  

https://laeseloeftsyd.wordpress.com

 Facebook; Læseløft Syd kan også besøges.

Projektet ”Læseløft syd” lever fortsat –
dels som erfaringsopsamling i form af 
hjemmesiden, hvorfra der kan hentes 
inspiration f.eks. Faglig læsning, men 
især i kraft af de fortsatte ambitioner på 
de tre skoler om at fastholde og udbrede 
de nye praksisformer omkring 
læsevejledere. Desuden er det 
ambitionen at fastholde Frontread som 
løbende tilbud til brug for lærere og 
elever

https://laeseloeftsyd.wordpress.com/


METODE
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Evaluering af Læseløft Syd
Projektet er evalueret af Epinion. Evalueringen tager udgangspunkt i den forandringsteori, som projektet har udarbejdet, og måler, hvorvidt aktiviteter og resultater er 
blevet gennemført, samt hvorvidt de forventede forandringer er indtruffet. Denne evaluering bygger på to online spørgeskemaundersøgelser blandt elever i projektet. 
I målingerne blandt elever der har deltaget i projektet, har 636 elever svaret i førmålingen, mens 148 elever har svaret i eftermålingen. Resultaterne i rapporten bygger 
på de 89 elever, som har besvaret både før- og eftermålingen. Udover spørgeskemaundersøgelserne bygger evalueringen på en forankringsworkshop med 
projektgruppen, hvor væsentlige successer, udfordringer og læringer er blevet drøftet. Endelig indgår skriftligt materiale i form af projektets halvårsrapporter, som 
projektet har leveret til Region Syddanmark igennem projektperioden. 

Overblik over projektets og evalueringens forløb

Slutmålingen blandt eleverne blev gennemført i 

december 2016. I januar 2017 blev der 

gennemført en lærings- og 

forankringsworkshop. Elevundersøgelserne samt 

workshoppen danner grundlag for denne 

rapport. 

Projektet startede under Region Syddanmarks 

Uddannelsespulje i maj 2014. 

Forandringsteorien blev udarbejdet i januar 

2015, og førmålingen blandt eleverne blev 

gennemført i september 2016.

OPSTART SLUTEVALUERING 

Maj 2014
Projektstart

Marts 2017
Projektet afsluttes

Januar 2015
Evalueringsworkshop og 

forandringsteori udarbejdes

September 2016
Førmåling blandt 

eleverne

December 2016
Eftermåling blandt 

eleverne

Januar 2017
Forankringsworkshop
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