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Formålet 

Overordnet er formålet med vores læsecamp at sætte ind med en tidlig indsats i forhold til de 
unges uddannelsesparathed. 

Andre mål for vores læsecamp er: 

● At styrke elevernes læselyst og læsemotivation gennem succesoplevelser 
● At tilbyde eleverne strategier til egen indsats 
● At styrke læsesvage elever til at mestre at læse fagtekster for ”at læse for at lære”. 

Eleverne har bestemt fået succesoplevelser gennem egen indsats. Gennem de strategier, som de 
har fået præsenteret har de oplevet, at deres indsats har gjort et udslag for resultatet. Dermed er 
deres motivation for at gøre en indsats øget, og både eleven selv og de voksne ser styrkede 
elever. 

Målgruppe 

● Elever i 5. kl. som ligger fagligt under gennemsnittet (i læsevanskeligheder, som ikke 
nødvendigvis er testet ordblinde). 

● Elever i 5. kl. der forstår og taler dansk 
● Elever i 5 kl. som er så velfungerende, at de ligger inden for Folkeskolens normalområde. 

Denne målgruppe synes i første omgang at være for bred, men nogle af de elever, som kun lige 
kom ind under målgruppen, opnåede vældig gode resultater. Et nyt overraskende kriterie dukke 
op, nemlig at eleven skal være i stand til at sove væk hjemmefra. 

Succeskriterier 

● Eleverne øger deres læsesikkerhed (rigtighedsprocent) 
● Eleverne øger deres læsehastighed 
● Eleverne øger deres lyst til at læse for at lære (læselyst og læseglæde) 

De fleste elever har øget deres lyst til at læse. Hastighedsmåling er lavet ved de 360 ord, og 
mange elever har halveret deres læsetid i dette år. At kunne læse de 360 ord direkte har stor 
indflydelse på læsning af sammenhængende tekster, idet de 360 ord udgør ca. 70 % af ordene i 
en tekst. Dette giver større læsesikkerhed og større læsehastighed. Se bilag. 

Desuden er eleverne fulgt med LæseUdviklingsSkema (LUS). Eleverne har konsolideret deres 
niveau og har bevæget sig op på de næste trin. Næsten alle elever læser nu flydende med 
forståelse (pkt. 15), som er målet i slutningen af 3. klasse. Ca. 25% er nået videre. 



Indhold 

Indholdet svarede fuldt ud til vores forventninger. Dog ville vi for meget, og der var ikke nok tid til at 
lave selvrefleksion med børnene i slutningen af hver dag. Derfor anbefales at dagen struktureres 
anderledes, da dette er vigtigt for elevernes selvopfattelse. 

Evaluering 

Eleverne evalueres med læseprøve og før- og efter vurdering på læselyst. Desuden vil der på 
netværksmøderne for eleverne blive gennemført individuelle samtaler bl.a. om en læsecamp kan 
have indflydelse på motivationen.  

Skolerne har lavet før- og efter læseprøve og gennemført skole/hjem samtaler hvor 
læsekonsulenten har deltaget. På enkelte skoler har dette ikke været muligt.  

På netværksmøderne kom eleverne med stor motivation, og ud over gensynet med kammeraterne, 
så vurderede vi eleverne med LUS og de 360 ord. 

Der vil blive sendt spørgeskema ud til hjemklasselæreren og forældrene.  

Lærerne og forældrene har svaret på spørgeskema. Enkelte har ikke gennemført dette. 

Perspektiver 

20 elever løftes til en forbedret skolegang. 

Dette er sket. 

3 læsevejledere får fokus på og bliver opkvalificeret i arbejdet med Fælles Mål og faglig læsning. 

Dette er sket. 

Lærerne tilknyttet eleverne bliver gjort opmærksomme på anderledes tiltag i forhold til udvalgte 
elever. 

Lærerne har deltaget i kursus. Det vil være ønskeligt at det har større effekt, således at lærerne 
justeres deres forventninger til eleverne efter læsecamp. 

Skolen bliver opmærksomme på små tiltag med stor effekt (coach-lærer).  

Dette har desværre ikke været gennemført tilfredsstillende. Kun enkelte steder ses dette tiltag 
gennemført, og med stor effekt for eleverne. 

 

Elevudtalelser efter sidste netværksmøde 

● Anderledes undervisning 
● Nye venner/veninder 



● Man føler sig som noget specielt, fordi man er på camp  
● God kage 
● Lærer at læse på en anden måde 
● Lærer at læse på forskellige måder 
● Det har været sjovt 
● Vi er blevet bedre til at læse 
● Alle fornemmer at de er blevet dygtigere 
● Der er god tid så man kan få hjælp 
● Det føltes som at have fri fra skole 
● Det har været godt at få lov til at prøve 
● At sove der hvor man lærer er sjovt 
● Har lært at læse hurtigere 
● Det er helt OK at have det lige som mig fordi nu ved jeg, at der er mange der har det lige 

som mig 
● Nogle har fået mere lyst til skolen 
● Lært at skrive på andre måder 
● Hyggeligt 
● Sjovt at lære nyt 
● Spændende 
● Mega god mad 
● Søde lærere 
● Læse-perle-snoren var god og sjov 
● Dejligt I gad lave det sammen med os 
● Alle tog godt imod hinanden - både voksne og børn 
● Turene om aftenen var gode 
● Det ville have været godt med en hyggeaften den sidste aften! 

 

Bilag 

Læsehastighed ved læsning af de 360 ord målt i minutter 

September 2016 November 2016 Februar 2018 Maj 2018 

15,12 11,39 10.05 7.44 

14,27 11,02 15.27 10.26 

13,68 8,14 7.27 7.08 

13,19 7,19 6,36 5.18 

10,04 7,35 6.03 7.01 

9,25 5,37 5.15 4.22 

9,23 5,09 - - 



8,45 6,34 5.28 4.22 

7,25 4,49 4.36 4.09 

7,23 4,45 4.36 3.44 

7,17 6,47 7.20 5.56 

7,07 4,53 - 4.46 

6,55 4,41 4.32 4.18 

6,50 5,27 5.50 5.57 

6,14 5,46 4.51 5.01 

6,02 4,12 4.55 4.23 

5,30 3,52 3,37 - 

5,21 3,48 2.59 3.01 

4,19 3,48 3.16 3.14 

  5.30 (120 ord) 5.15 (120 ord) 

 

 

 

 

 


