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https://intolearning.dk/
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Formål

At styrke de unges læsefærdigheder og 

give dem bedre forudsætninger for at 

gennemføre en ungdomsuddannelse.

Projektet bidrager til at nå 95% 

målsætningen.

Projektet er støttet med 2.2 mio af 

Region Syddanmark,

Uddannelsespuljen

https://www.regionsyddanmark.dk/wm285310


Baggrund - begrundelser for projektet 
(forår 2014 - forår 2017)

• EUD-reformen vil forventeligt medføre adgangskrav

• Stor indsats over for ordblinde, men ikke over for ‘svage læsere’

• Der er vilje og et behov for at understøtte læsevejledere og 

faglærere i at kvalificere læseindsatsen.

• Der findes it, der kan støtte læseindsatsen.



Målgruppe

Læsevejledere: 12

Læsesvage elever på grundforløb: 300

Læsevante elever på grundforløb: 2100

Uddannelsesledere/afdelingschefer: 25

Faglærere: 65

Konsulenter: 5

Projektledelse og tovholdere: 5



Projektets indhold

Analog del

Styrke samarbejdet mellem

læsevejledere & faglærere

Revidere læsehandlingsplaner

Samarbejde om undervisningen, 

nye praksisformer

Digital del

Digitalt læsetræningsværktøj

Frontread

EUD-rettet udgave

Lærervejledning



Digital del - Frontread

http://frontread.dk/app/


Digital del - Frontread

Produkter, der har til formål at styrke læringen

Tre tendenser:

• networked learning

• learning analytics

• game based learning

Kilde: 

Diskurserne om læring – et overblik, af Stig 

Børsen Hansen, KVAN nr 107, april 2017

http://www.kvan.dk/product_info.php?cPath=9&products_id=112


Digital del - Frontread, resultater



Digital del - Frontread

Forsøg med mikrolæring og gamification - se IntoLearning

Kilde:

Westerdals, Oslo School of Arts, 

Communication and Technology

https://intolearning.dk/2017/01/10/gamification-i-laeringsdesign/


Analog del - Nye praksisformer

Aktionslæring

1. Formulering af udfordring

2. Iværksættelse af aktion

3. Iagttagelse

4. Refleksion

5. Ny aktion

Om aktionslæring, se IntoLearning

https://intolearning.dk/2017/03/07/teknologi-i-skoler-og-dagtilbud/


Udfordringer

EUD-reformen... 

Ca 1100 elever af 2400 har været i gang med Frontread.

18 ud af 65 faglærere har deltaget i samarbejde med 

læsevejledere.



Effekt - Epinion: resultaterne er meget lovende!

Elevernes udsagn (89 besvarelser):

“Jeg har svært ved at forstå undervisningen”. Dette vurderer eleverne i mindre 

omfang efter projektet

10% vurderer:

• at de er blevet bedre til at læse

• har fået øget selvværd

• styrket ansvar for egen læring

Eleverne oplever IKKE, at støtte til læsning er tiltaget eller at skolen hjælper 

med læsning!



Mere info

EUC Syd, projektleder:

Eva Sjöström

Praxis og DDE:

Charlotte Højrup

Frontread:

Merete Riedel

Gamification i læringsdesign

Teknologi i skoler og dagtilbud

Karin Eckersberg, Intolearning.dk

https://laeseloeftsyd.wordpress.com/
https://intolearning.dk/2017/01/10/gamification-i-laeringsdesign/
https://intolearning.dk/2017/03/07/teknologi-i-skoler-og-dagtilbud/
https://intolearning.dk/

