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RESUME 
 
 
Børnene i 42 børnehaveklasser landet over deltog i prøver af sproglige færdigheder ved 
starten af skoleåret 2004-5. Prøverne fokuserede på deltagernes sproglige 
opmærksomhed, spirende læsefærdigheder og sprogforståelse. Godt to år senere deltog 
39 af de samme klasser i en opfølgende undersøgelse af læsning og skrivning i 2. klasse.  
 Som mange tidligere langtidsundersøgelser viste undersøgelsen væsentlige 
sammenhænge mellem sproglige forudsætninger og senere læseudvikling. 
Børnehaveklassebørn, der scorede lavt på et kombineret mål af bogstavkendskab og 
fonemopmærksomhed, havde fire-fem gange større risiko end andre børn for at score 
lavt i prøver af læsning og stavning i 2. klasse. Det var dog kun godt en tredjedel af de 
børn, der scorede lavt i læsning og stavning i 2. klasse, der kunne identificeres ud fra 
denne forudsætningsscore i børnehaveklassen. 
 Sammenhængen mellem fonemopmærksomhed og senere læsning var 
cirka af samme styrke som i tidligere undersøgelser, selv om der i denne undersøgelse 
blev brugt en gruppebaseret prøve af fonemopmærksom frem for en individuel prøve. 
Undersøgelsen viser således, at man kan få værdifuld information om børns 
læseforudsætninger med økonomiske og let gennemførlige gruppeprøver. 
 Børn, der ikke talte dansk i hjemmet, scorede i gennemsnit væsentlig 
lavere end andre børn i prøverne af sprogforståelse. Effekten af sprogbaggrund var 
imidlertid langt mindre, når det gjaldt resultaterne af de øvrige prøver.  
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FORORD 
 
 
Denne rapport fremlægger resultater af en undersøgelse som Center for Læseforskning 
ved Københavns Universitet har gennemført for Undervisningsministeriet fra 2004 til 
2006. 
 
For den praktiske afvikling af de prøver, der indgik i undersøgelsen, stod i de fleste 
tilfælde medarbejdere fra kommunale PPR-kontorer (Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning), som vi skylder en meget stor tak for deres medvirken og engagement. 
Også en stor tak til skoler og lærere, der indvilligede i at lade deres klasser deltage i 
undersøgelsen, og tak til de mange forældre, som gav tilladelse til, at deres børn deltog i 
undersøgelsen, og som tog sig tid til at besvare vores spørgeskemaer. Frem for alle tak 
til de mange børn, der løste de mange (og nogle gange vanskelige) opgaver, der indgik i 
undersøgelsens prøver. 
 
For gode råd og kommentarer takker jeg mine kolleger Carsten Elbro, Dorthe Klint 
Petersen og Hanne-Pernille Stax. Desuden vil jeg gerne hylde undersøgelsens 
studentermedarbejdere for deres store og samvittighedsfulde indsats ved indsamlingen 
og efterbehandlingen af resultater: Anne Holland, Katrine Rørvig, Mette Christensen og 
Tinne Ferslev (undersøgelsen i børnehaveklassen) og Kirstine Bagger Iversen, Karina 
Brunsgaard Bek, Line Burholt Kristensen, Hanne Trebbien Daugaard, Lykke Daugaard 
og Morten Karlsson (undersøgelsen i 2. klasse). 
 
Forlaget Alinea takkes for tilladelsen til at benytte deres endnu ikke udgivne prøver og 
til at benytte tegninger fra eksisterende prøver i nogle af de prøver, der blev lavet 
specielt til denne undersøgelse.  
 
Endelig en tak for samarbejdet til Poul Erik Pagaard, Jakob Wandall og Lis Pøhler fra 
Undervisningsministeriet.  
 
   Holger Juul 
   Center for Læseforskning,  maj 2007 
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INDLEDNING 
 
 
Overgangen fra børnehave til børnehaveklasse er et af de store skift i et barns liv. Der er 
forståeligt nok stor interesse for, hvordan denne overgang bedst kan tilrettelægges 
(Broström og Wagner, 2003). I disse år er det desuden et ofte diskuteret emne, om der 
skal være et fagligt indhold i børnehave og børnehaveklasse, og hvad dette indhold i så 
fald skal være (Danmarks Evalueringsinstitut, 2002; Broström, 2003).  I denne situation 
kan det være nyttigt at vide noget om, hvad danske børn typisk kan, når de begynder i 
børnehaveklassen.  
 Mange aspekter af den sproglige udvikling hos børn i førskolealderen har været 
genstand for undersøgelser (se fx Seymour og Wyatt, 1992; Bjar og Liberg, 2004; 
Hagtvet, 2004). Alligevel må man sige, at den tilgængelige viden om sproglige 
færdigheder hos det typiske seksårige barn i Danmark er noget begrænset. Mange, der 
arbejder med børn i denne aldersgruppe i praksis, har naturligvis en stor viden i kraft af 
deres erfaringer. Og i mange danske kommuner gennemfører man hvert år screeninger 
af sproglige færdigheder i børnehaven og/eller børnehaveklassen. Men den her 
indsamlede viden er kun tilgængelig lokalt. Den bliver ikke samlet af nogen central 
instans. Det er også meget forskelligt, hvad og hvor meget man gør i forskellige 
kommuner. En mindre rundspørge i forbindelse med denne undersøgelse viste, at man i 
nogle kommuner i PPR-regi (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) tester samtlige børn 
individuelt. Andre steder nøjes man med gruppebaserede prøver i alle børnehaveklasser. 
Og atter andre steder er det op til de enkelte skoler eller de enkelte lærere, om de vil 
gennemføre prøver.  
 Ser man på de tilgængelige forlagsfremstillede materialer til vurdering af 
sproglige færdigheder hos børn i seksårsalderen, er de i visse tilfælde standardiserede, 
hvilket vil sige, at der foreligger oplysninger om, hvordan resultaterne af en afprøvning 
af materialet har fordelt sig. Derved får man mulighed for at vurdere konkrete resultater 
i forhold til en kendt norm. Men for mange prøver foreligger sådanne oplysninger 
desværre ikke. Og i andre tilfælde har standardiseringen så mange år på bagen, at man 
ikke kan være sikker på, at den er gyldig i dag. Spørgsmålet om, hvad der er typiske 
sprogfærdigheder hos børn i seksårsalderen, kan derfor kun i begrænset omfang 
besvares med henvisning til kendte resultatfordelinger fra almindeligt brugte prøver.  
 Der er også andre problemer i denne sammenhæng. For eksisterende 
prøvematerialer mangler man så godt som altid oplysninger om deres reliabilitet (dvs. 
den grad af pålidelighed, med hvilken prøverne måler de færdigheder, som de retter sig 
imod). Endvidere sigter mange prøver på at identificere børn med sproglige 
vanskeligheder. De er derfor mest følsomme for forskelle blandt børn, der halter 
bagefter udviklingen hos normale børn, mens de ikke er så følsomme for forskelle 
mellem børn, der er foran i deres sproglige udvikling. Det kan være rimeligt nok, men 
det betyder, at resultatfordelingerne ikke giver et indtryk af hele spredningen i sproglige 
færdigheder hos danske børn. Hvis man vil have viden om, hvad danske børn kan ved 
starten af børnehaveklassen, kan det således være nødvendigt at iværksætte nye 
undersøgelser.  
 
Viden om typiske sprogfærdigheder i børnehaveklassen kan som nævnt være relevant i 
forhold til den generelle diskussionen af et eventuelt fagligt indhold i børnehave og/eller 
børnehaveklassen. Men nok så relevant kan den selvfølgelig være, når man skal vurdere 
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det enkelte børnehaveklassebarns behov for hjælp og udfordringer. Mest indlysende er 
det vigtigt at gøre en indsats for at hjælpe børn, der har så begrænsede 
sprogfærdigheder, at det er et handicap for dem i deres dagligdag – fx børn, der af den 
ene eller anden grund har begrænset sprogforståelse eller udtryksfærdighed.  
 Børns sproglige færdigheder i førskolealderen kan også have betydning for, 
hvordan det går dem senere hen, når de kommer i skole – ikke mindst når de skal lære at 
læse og skrive. Børns kendskab til bogstaver og deres opmærksomhed på sproglyde er 
fx faktorer med veldokumenteret sammenhæng med senere læseudvikling (Elbro, 
2006). Hvis man skal forebygge læsevanskeligheder, er det derfor en god ide at være 
opmærksom på og arbejde med børns sproglige forudsætninger, allerede inden de 
kommer i skole. Det er da også normalt, at aktiviteter, der stimulerer bogstavkendskab 
og sproglig opmærksomhed, indgår som en fast del af et børnehaveklasseforløb 
(Danmarks Evalueringsinstitut, 2002). Det kan derfor være af stor interesse at afklare, 
hvad der er det typiske udgangspunkt for danske børnehaveklasseelever på disse 
områder. 
 
Børns sproglige udvikling er et overordentlig komplekst område, som kan studeres fra 
mange forskellige vinkler. I denne rapport fremlægges resultater af en undersøgelse, 
som på ingen måde når hele vejen rundt om emnet. Tværtimod er der tale om en 
undersøgelse, der fokuserer forholdsvis snævert. 
 Undersøgelsen fokuserer for det første på sproglige færdigheder, som i 
tidligere undersøgelser har vist sig at have betydning for udviklingen af læsefærdighed. 
Disse faktorer kan inddeles i to overordnede grupper: dels sproglig opmærksomhed og 
dels spirende læsefærdigheder.  
 Sproglig opmærksomhed er et vigtigt område, fordi mange børn netop i 
seksårsalderen for alvor begynder at kunne se bort fra ord og sætningers betydning og i 
stedet fokusere på deres mere formelle træk (Gombert, 1992). Som nævnt er det især 
graden af opmærksomhed på sproglyde (fonemer), der har vist sammenhæng med den 
senere læseudvikling. Vores prøvebatteri omfattede derfor prøver af deltagernes 
fonemopmærksomhed (med fokus på identifikation af forlyd, dvs. den første lyd i et 
ord). Desuden indgik en prøve, hvor deltagerne skulle finde ord, der rimer. 
Opmærksomhed på rim udvikles tidligere end opmærksomhed på fonemer, typisk 
allerede i treårsalderen, og seksårige skelner i reglen ret sikkert mellem rimende og 
ikke-rimende ordpar (Gombert, 1992). Imidlertid fandt vi det vigtigt at medtage en 
mindre krævende prøve, da det erfaringsmæssigt langtfra er alle seksårige, der klarer sig 
over gætteniveau i prøver af fonemopmærksomhed. 
 Inden for området spirende læsefærdigheder valgte vi at undersøge deltagernes 
færdigheder i bogstavudpegning og deres kendskab til bogstavernes lyde (her kaldet 
"bogstav-lyd-kendskab"). Bogstavkendskab har i flere tidligere undersøgelser været den 
enkeltfaktor, der bedst kunne forudsige senere læseudvikling (Elbro m.fl., 1998; Elbro 
og Scarborough, 2003). At mål på spirende læsefærdigheder har høj grad af prædiktiv 
validitet (dvs. forudsigelseskraft), er ikke så overraskende, for så vidt som de afspejler, i 
hvilken grad børn allerede er begyndt at tilegne sig viden om skriftsproget.  
 Foruden prøver af kendskab til bogstaver og bogstavlyde omfattede 
prøvebatteriet en mindre prøve, der skulle vise, om deltagerne kunne kende forskel på 
tal og bogstaver. Da det siden 2003 har været et eksplicit mål, at børn ved 
børnehaveklassens afslutning skal være i stand til at skelne mellem tal og bogstaver, 
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forekom det væsentligt at inkludere en prøve, der kunne belyse børns færdigheder i 
denne henseende, når de begynder i børnehaveklassen. 
 Oversigter over sammenhænge mellem sproglige færdigheder i førskolealderen 
og senere læseudvikling gives fx i Elbro (2006), Bowey (2005), Elbro og Scarborough 
(2003) og Scarborough (1998).  
 For det andet fokuserer undersøgelsen på børnehaveklassebørns 
sprogforståelse. Også her er der fundet væsentlige sammenhænge med senere 
læseudvikling (se fx Scarborough, 1998). Men prøver af sprogforståelse var naturligvis 
nok så væsentlige, fordi de giver et indtryk af børns kommunikative færdigheder her og 
nu – på et tidspunkt, hvor de skal omstille sig til en skolehverdag og i den forbindelse 
møde mange nye udfordringer, også af sproglig art. Til belysning af deltagernes 
sprogforståelse indgik der prøver af ordkendskab og lytteforståelse i undersøgelsen. 
 
For at afklare, om prøverne, der blev benyttet i børnehaveklassen, faktisk kunne sige 
noget om deltagernes senere udvikling af læsefærdighed, blev der gennemført en 
opfølgende undersøgelse, da de deltagende klasser var begyndt i 2. klasse. Denne del af 
undersøgelsen omfattede ud over prøver af læsning (ordlæsning og læseforståelse) også 
prøver af stavning/skrivning og ordkendskab. Det indtryk denne del af undersøgelsen 
giver af danske børns danskfaglige færdigheder i 2. klasse, kan naturligvis også have 
interesse i sig selv. 
 
Som det er er fremgået, var det en ambition med undersøgelsen at bidrage til en 
afklaring af, hvad danske børn typisk kan ved starten af børnehaveklassen (og i 2. 
klasse). I denne forbindelse var det naturligvis også interessant at se på ekstremerne, 
dvs. hvor store forskelle i færdigheder, der kan iagttages – både mellem forskellige børn 
og mellem forskellige skoler. Derfor var det vigtigt, at prøverne så vidt muligt var 
følsomme både blandt børn med stærke og mindre stærke færdigheder. Det havde 
betydning for hvilke prøver der blev brugt. Hvor der ikke allerede fandtes prøver, der 
forekom egnede, blev der udviklet nye prøver specielt til denne undersøgelse. 
 
Undersøgelsen er primært baseret på "papir og blyant-prøver". Da denne type prøver 
kan gennemføres med flere børn på samme tid, kunne vi dermed få langt flere deltagere 
i undersøgelsen, end hvis vi udelukkende havde brugt individuelle prøver. Eftersom 
deltagerne i undersøgelsen kun netop var begyndt i børnehaveklassen, var det dog ikke 
uproblematisk at vælge gruppeprøver. Generelt kunne man jo ikke forvente, at 
deltagerne var vant til skoleagtige aktiviteter. Prøvesituationen krævede både, at 
deltagerne kunne koncentrere sig, og at de kunne styre en blyant nogenlunde sikkert. 
 Pilotafprøvninger viste imidlertid, at gruppeprøver kunne give et ganske godt 
indtryk af seksårige børns sprogfærdigheder. Dog måtte grupperne ikke være for store. 
Vi valgte derfor kun at teste en halv klasse ad gangen i børnehaveklasseundersøgelsen. 
Der var naturligvis også grænser for, hvor mange opgaver der kunne stilles. Det må 
indrømmes, at deltagerne i nogle tilfælde blev sat på vel hårde prøver (se afsnittet 
Fremgangsmåder i metodeafsnittet nedenfor).  
 
En alvorlig begrænsning ved de gruppebaserede prøver var, at de ikke tillod vurdering 
af produktive sprogfærdigheder, som selvsagt ikke er uvæsentlige. I en gruppeprøve kan 
man eksempelvis bede deltagerne udpege billeder for derved at få belyst omfanget af 
deres ordkendskab ("Hvilket af disse fem billeder forestiller en orangutang?" etc.).  Men 
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kun i en individuel prøve kan man få belyst, hvordan deltagerne selv ville benævne 
billederne (fx et billede af en orangutang), og dermed deres aktive ordforråd. 
  Gruppeprøverne indebar også en vis begrænsning i forhold til ambitionen om 
at undersøge forholdet mellem sproglige færdigheder i børnehaveklassen og senere 
læseudvikling. Normalt vil prøver af produktive sprogfærdigheder (fx 
billedbenævnelse) nemlig vise stærkere sammenhæng med senere læsning end receptive 
sprogfærdigheder (fx udpegning af billeder; jf. Elbro og Scarborough, 2003).  
 Endelig kan man formode, at deltagere generelt vil være lidt mere fokuserede 
på de stillede opgaver, når de sidder alene med testlederen, end når de sidder som en del 
af en gruppe. 
 På grund af disse begrænsninger valgte vi at gennemføre en mindre 
delundersøgelse, hvor 36 børn deltog i individuelle prøver. Denne individuelle del 
omfattede prøver af en række produktive sprogfærdigheder (fx billedbenævnelse og 
gentagelse af nonsensord). I den individuelle del indgik bl.a. også en prøve af 
grammatisk opmærksomhed – et aspekt af den sproglige opmærksomhed, som er 
vanskeligt at afprøve i gruppeprøver med børn, der ikke kan læse. Fælles for flere af 
prøverne i den individuelle del var, at de vurderede forhold, der kunne have særlig 
betydning for udviklingen af læseforståelse (men mindre oplagt betydning for 
udviklingen af afkodningsfærdighed). Dette gjaldt den omtalte prøve af grammatisk 
opmærksomhed såvel som prøver, der vurderede kendskab til overbegreber og 
hukommelse for sætninger. Da deltagertallet var lille, og prøverne i de fleste tilfælde 
nyudviklede, havde den individuelle del af undersøgelsen dog primært karakter af en 
sondering.  
 
Til supplement af prøveresultaterne indsamlede vi en række baggrundsoplysninger om 
forhold med mulig betydning for deltagernes resultater og for deres senere danskfaglige 
udvikling. Fokus var her på forhold med relation til den såkaldte sociale arv – 
eksempelvis deltagernes sproglige baggrund, antallet af søskende, forældrenes 
uddannelse og hyppigheden af biblioteksbesøg og højtlæsning. 
 I resultatafsnittet rapporteres det, i hvilken grad disse baggrundsvariable viste 
sammenhæng med prøveresultaterne. Dermed kan man få et indtryk af, hvor vigtigt det 
er at kende en baggrundsvariabel, når man skal fortolke et konkret prøveresultat. Men 
man skal være opmærksom på, at en sammenhængen mellem prøveresultater og en 
given baggrundsvariabel ikke uden videre kan fortolkes som en årsags-virknings-
relation. Det er begrænset, hvad undersøgelsen her kan sige om årsager til forskelle i 
sproglige færdigheder. 
 
I næste afsnit beskrives undersøgelsens metode (deltagere, materialer og 
fremgangsmåder) mere detaljeret. Derefter følger en kommenterende 
resultatgennemgang og endelig til slut en mere overordnet diskussion af undersøgelsens 
resultater. 
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METODE  
 
 
Deltagere 
 
I første del af undersøgelsen (børnehaveklasser, testet august-oktober 2004) deltog 816 
børn fra 42 klasser fordelt på 32 skoler. To skoler deltog med tre klasser, og seks skoler 
deltog med to klasser. Deltagernes gennemsnitsalder var i september 2004 seks år og 
fire måneder (standardafvigelse: fire måneder). Der var 400 piger og 416 drenge. 
 
I anden del af undersøgelsen (2. klasser, testet oktober-november 2006) deltog de 
samme klasser, som havde deltaget i første del af undersøgelsen. Dog måtte 2006-
undersøgelsen opgives i tre klasser pga. sygdom eller andre praktiske problemer. På en 
enkelt skole var en klasse, der deltog i 2004, siden blevet nedlagt, og eleverne fordelt på 
tre andre klasser. Fra denne skole deltog den klasse, der havde flest 2004-deltagere. I 
2006-undersøgelsen deltog i alt 757 elever fra 39 klasser fordelt på 30 skoler. Der var 
361 piger og 379 drenge (oplysning om køn mangler for 17 elever). 
 
Som udgangspunkt deltog alle elever i alle klasser i undersøgelsens prøver, men 
besvarelser blev kun videresendt til Center for Læseforskning med forældrenes 
tilladelse. Af de 757 deltagere i 2006 havde 637 med sikkerhed også deltaget i 2004-
undersøgelsen. Deltagerne blev identificeret ud fra deres klasse og navn; testresultater 
fra 2004 og 2006 blev kun matchet hvis både for- og efternavn passede. 
 
Blandt deltagerne i 2004-undersøgelsen talte 87,4 % af deltagerne kun dansk i hjemmet, 
mens 12,6 % også eller udelukkende talte andet sprog i hjemmet – et nabosprog 
(svensk, norsk, færøsk, engelsk, tysk eller hollandsk) for 3,4 %'s vedkommende (28 
deltagere) og andre sprog for 9,2 %'s vedkommende (75 deltagere). I 2006-
undersøgelsen blev der ikke spurgt til deltagernes hjemmesprog, da denne oplysning 
allerede forelå for de flestes vedkommende. Her blev derimod spurgt, hvilket sprog hver 
forælder oftest brugte over for barnet. Spørgsmålet blev besvaret for 83 % af 
deltagernes vedkommende. Af disse havde 91,7 % en forælder (eller to), der normalt 
talte dansk til dem, mens de øvrige 8,3 % (60 deltagere) ikke havde.  
 
Skolernes størrelse varierede fra 74 til ca. 900 (gennemsnit = 484, N = 27), mens 
klassestørrelserne varierede fra 12 til 27 (gennemsnit = 20, N = 36). Disse oplysninger 
er dog kun baseret på 36 af de klasser, der deltog i 2006-undersøgelsen. Skolerne var 
fordelt på mange forskellige landsdele. Tabel 1 viser deltagertallenes fordeling på (de 
daværende) amter/amtskommuner. Til sammenligning vises fordelingen af alle 8-årige 
børn i Danmark i 2006 (børn født i 1998). Det ses, at deltagergruppernes fordeling på 
nogle punkter afveg fra fordelingen af alle 8-årige. Geografisk er de undersøgte grupper 
således ikke helt repræsentative udsnit af befolkningen. Specielt er Københavns 
Kommune og Århus underrepræsenteret, mens Frederiksborg og Nordjylland er 
overrepræsenteret.  
 
Deltagertallet for de enkelte prøver var i de fleste tilfælde lavere end de tal, der oplyses i 
Tabel 1. Det skyldes, at nogle elever var fraværende en af de dage, hvor undersøgelsen 
blev afviklet, samt at enkelte klasser ikke nåede alle prøver igennem. 
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HELE LANDET UNDERSØGELSEN 
8-årige 2006* Deltagere bhkl. Deltagere 2. kl. Både bhkl. og 2. kl. 

Amt/Amtskommune Antal % Antal % Klasser Antal % Klasser Antal % 
Københavns Kommune  4.503 6,6 31 3,8 U 2 4,8 236  25 3,9 U 
Frederiksberg Kommune 730 1,1 - - - - - - - - 
Københavns Amt 7.980 11,6 95 11,6 5 89 11,8 5 72 11,3 
Frederiksborg Amt 5.532 8,0 200 24,5 O 9 204 26,9 O 9 183 28,7 O 
Roskilde Amt 3.461 5,0 19 2,3 1 17 2,2 1 12 1,9 
Vestsjællands Amt 3.979 5,8 21 2,6 1 21 2,8 1 16 2,5 
Storstrøms Amt  3.020 4,4 43 5,3 2 18 2,4 U 1 15 2,4 U 
Bornholms 
Regionskommune 499 0,7 - - - - - - - - 
Fyns Amt 6.032 8,8 66 8,1 4 71 9,4 4 50 7,8 
Sønderjyllands Amt  3.411 5,0 39 4,8 2 - - - - - U 
Ribe Amt 3.094 4,5 41 5,0 2 41 5,4 2 38 6,0 
Vejle Amt 4.849 7,1 37 4,5 2 36 4,8 2 35 5,5 
Ringkøbing Amt 3.860 5,6 55 6,7 3 54 7,1 3 44 6,9 
Århus Amt 8.545 12,4 20 2,5 U 1 118 2,4 U 11 1,7 U 
Viborg Amt 3.091 4,5 32 3,9 2 37 4,9 2 31 4,9 
Nordjyllands Amt 6.151 8,9 117 14,3 O 6 115 15,2 O 6 105 16,5 O 
  
Total 68.737 100 816 100 42 757 100 39 637 100 
Noter: 
*: Kilde: Danmarks Statistik 
U: Underrepræsentation på 2 procentpoint eller mere 
O: Overrepræsentation på 2 procentpoint eller mere 

 
Tabel 1. Fordelingen på amter/amtskommuner af alle 8-årige børn i Danmark og af deltagerne i undersøgelsen. Deltagerne i undersøgelsen udgjorde cirka 1 % af deres 
årgang. 
 



Rekruttering af deltagere 
Udvælgelsen af skoler gik via kommunernes PPR-kontorer (Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning), som også stod for afviklingen af prøver (se afsnittet Fremgangsmåder 
nedenfor). Ved undersøgelsens begyndelse sendte vi invitationer til PPR-kontorerne i 40 
mellemstore danske kommuner. Vi henvendte os til kommuner af en vis størrelse ud fra 
en formodning om, at man her oftere ville have ressourcer til at deltage i undersøgelsen. 
Undersøgelsen var baseret på frivillig deltagelse, både for kommuner og skoler.  
 
28 PPR-kontorer endte med at deltage i undersøgelsen. To PPR-kontorer deltog med to 
skoler i deres område. Herudover stod vi selv (Center for Læseforskning) for 
afviklingen af prøver på to skoler i København, sådan at det samlede antal skoler i 
2004-undersøgelsen blev 32. 
 
Den PPR-medarbejder, der stod for undersøgelsen, var typisk ansat som læsekonsulent 
eller tale-høre-pædagog. Vedkommende fandt selv frem til en børnehaveklasseleder i 
området, som var villig til at lade sin klasse deltage. Vi opfordrede til, at man så vidt 
muligt valgte en skole med et befolkningsgrundlag der var typisk for kommunen.  
 
Både elever og skoler deltog i undersøgelsen under løfte om anonymitet. 
 
Baggrundsoplysninger 
Der blev indsamlet forskellige baggrundsoplysninger om deltagerne. Disse oplysninger 
inddrages og/eller rapporteres (i et vist omfang) i resultatafsnittet nedenfor. 
Baggrundsoplysninger blev dels indsamlet i forbindelse med selve dataindsamlingen, 
dels ved hjælp af spørgeskemaer til forældrene (både i 2004 og 2006, se Bilag 1 og 2) 
og til eleverne selv og til deres dansklærere (i 2006, se Bilag 2 og 3).  
 
Spørgeskemaerne blev besvaret (helt eller delvis) for 95% af deltagerne i 2004 og for 83 
% af deltagerne i 2006 (både børn og forældre). Spørgeskemaet til dansklærere blev 
besvaret for 36 af de 39 klasser i 2006-undersøgelsen (92 %). 
 
Spørgsmålene til forældrene drejede sig om, hvilke(t) sprog deltagerne og deres familier 
talte, om antallet af ældre og yngre søskende, om forældrenes læsevaner og længden af 
deres uddannelser og om hyppigheden af højtlæsning og biblioteksbesøg. 
 
Eleverne blev spurgt, hvad de syntes om at gå i skole, og hvad de syntes om at læse og 
skrive i deres fritid. Desuden blev de stillet de to klassiske spørgsmål: "Hvilket fag i 
skolen kan du bedst lide?" og "Hvilket arbejde kunne du tænke dig at få når du bliver 
stor?" 
 
Lærerne blev spurgt om deres erfaring (dels antal år som lærer, dels antal 1.-2.-klasser 
som læreren havde undervist i dansk), om klassens historie og om anvendte 
undervisningsmetoder og -materialer. 
 
Endelig fik vi i visse tilfælde fra skolerne/PPR-kontorerne oplysninger om klassers 
resultater, når de havde taget andre prøver af færdigheder, som blev afprøvet i denne 
undersøgelse. Dermed blev det muligt at undersøge overensstemmelsen mellem 
undersøgelsens prøver og andre prøver, der er i brug. 
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Børnehaveklassen 2004, individuelle prøver 
Undersøgelsen af børnehaveklasseelever i 2004 var baseret på prøver, der blev afviklet 
med flere børn på én gang. Undersøgelsen omfattede dog også en mindre del med 
individuelt afviklede prøver. Der var 36 deltagere i denne del af undersøgelsen, 17 piger 
og 19 drenge. Gennemsnitsalderen var 6 år og 5 måneder (standardafvigelse 3 måneder, 
september 2004). Deltagerne kom fra tre forskellige klasser, som også deltog i den 
øvrige, gruppebaserede del af undersøgelsen. Der deltog kun deltagere med dansk som 
modersmål i den individuelle del, men i øvrigt var deltagerne valgt tilfældigt ud. 
Deltagerne i den individuelle del scorede gennemgående over middel i de 
gruppebaserede prøver.  
 
 
Materialer 
 
Børnehaveklassen 2004, gruppeprøver 
Opmærksomhed på forlyd. Der blev benyttet to forlagsfremstillede prøver, 
Læseevaluering. Konsonanter (Borstrøm og Petersen, 2004b) og Læseevaluering. 
Vokaler (Borstrøm og Petersen, 2004e). Prøverne havde ti opgaver hver. I hver opgave 
fik deltagerne præsenteret et ord, hvorefter de blandt fire billeder skulle finde og 
markere et ord, der begyndte med samme lyd – se et eksempel i Figur 1. I den ene prøve 
begyndte ordene med en konsonant, mens de i den anden prøve begyndte med en vokal. 
Inden hver prøve var der to øveopgaver. Scoren var det samlede antal korrekt løste 
opgaver 
 Testlederen benævnte det første billede i hver række – fx: ”Den næste række 
starter med sol.” Derefter lød instruktionen til deltagerne: ”Sæt streg over det ord, der 
starter på samme måde som sol.” Den forlyd, der skulle søges efter – i dette tilfælde en 
s-lyd – blev ikke sagt i isolation. Formålet med denne præsentationsform var at undgå, 
at nogle klasser fik præsenteret den afgørende forlyd på en mere tydelig måde end 
andre. Testlederen benævnte ikke de fire valgmuligheder. Prøven krævede således, at 
deltagerne selv kunne mobilisere de relevante ord ud fra billederne.  
 De to forlydsprøver består af tegninger i farver. Prøverne var endnu ikke 
udkommet, da vi gennemførte undersøgelsen, men vi fik forlagets tilladelse til at 
benytte en sort-hvid gengivelse i undersøgelsens opgavehæfte. Generelt var billederne 
letaflæselige også i den sort-hvide gengivelse, men vi fik dog tilbagemeldinger om, at 
enkelte tegninger havde givet problemer (det gjaldt specielt tegningen af en appelsin)..  
 

 
Figur 1. ”Sæt streg over det ord, der starter på samme måde som sol!” Opgave fra prøven af 
opmærksomhed på konsonantforlyd. Tegninger: Jeanette Brandt. 

 
Opmærksomhed på rim. Der blev benyttet en nyudviklet prøve, Hvad rimer?, med 24 
opgaver, som blev løst med en tidsgrænse på 5 minutter. I hver opgave skulle deltageren 
blandt fire billeder finde to ord, der rimede, og trække en streg mellem dem – se et 
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eksempel i Figur 2. Der var fire øveopgaver. Derefter løste deltagerne på egen hånd så 
mange opgaver, som de kunne nå. De skulle selv benævne billederne i hver opgave. Da 
prøven var på tid, havde deltagere med hurtig ordmobilisering således en væsentlig 
fordel. Scoren var antallet af korrekt løste opgaver efter de fem minutter. 
 I to opgaver forestillede et af billederne en gris. Dette billede kunne også 
benævnes "en so" – og dette gav uheldigvis ikke-intenderede muligheder for at danne 
rimpar (hhv. so – ko og so – sko). I disse to opgaver var det derfor to af de seks ordpar, 
der rimede, hvor det i de øvrige opgaver kun var ét af de seks ordpar, der rimede. 
 

 
Figur 2. ”Træk en streg mellem de to ting, der rimer!” Opgave fra prøven Hvad rimer?. Tegninger: 
Jeanette Brandt. 

 
Skelne bogstaver og tal. Denne prøve var udviklet til lejligheden og bestod af fem 
opgaver, hvor deltagerne blandt seks tegn skulle sætte ring om de to tegn, der ikke var 
bogstaver. Prøvearket er vist i Figur 3. I de første fire opgaver var der to tal og fire 
bogstaver. Der skulle således sættes ring om de to tal. I den femte og sidste opgave var 
det ikke to tal, men to interpunktionstegn, der skulle skelnes fra fire omgivende 
bogstaver. De omgivende bogstaver var valgt sådan, at den grafiske lighed med de tegn, 
der ikke var bogstaver, var så stor som muligt. Der var en enkelt øveopgave. Her var der 
allerede sat ring om det ene af de to tegn, der ikke var et bogstav (en blomst), og 
deltagerne skulle blot sætte ring om det andet (en firkant). Scoren var antallet af korrekt 
løste opgaver – dvs. opgaver, hvor begge ringe var sat korrekt.  
 Denne prøve indgik primært, fordi det ifølge Undervisningsministeriets 
pjece Velkommen i børnehaveklassen (2003) er et mål, at børn ved slutningen af 
børnehaveklassen skal være i stand til at skelne mellem bogstaver og tal. 
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Figur 3. ”Sæt ring om de to ting, der IKKE er et bogstav!” Prøvearket fra prøven Bogstaver og tal. 
Symbolerne til venstre i hver række blev brugt til at identificere opgaverne. 

 
Bogstavudpegning. I denne prøves 16 opgaver skulle deltagerne markere et bestemt 
bogstav blandt seks mulige – se eksempel i Figur 4. Bogstaverne, der skulle udpeges i 
opgaverne (e, t, n, æ, i, a, f, g, k, v, m, q, b, y, z og d), var udvalgt, så der både var 
relativt hyppige, mindre hyppige og sjældne bogstaver iblandt. Der var to øveopgaver 
(bogstaverne s og r). Scoren var antallet af korrekt løste opgaver. 
 Når der var ikke opgaver i udpegning af de øvrige bogstaver i alfabetet, var det 
for at nedbringe testtiden. Eleverne skulle udpege små bogstaver frem for store 
bogstaver for at undgå lofteffekt (den situation at en stor del af deltagerne løser alle eller 
næsten alle opgaver korrekt).  
 Prøven var oprindelig udviklet i en version med 14 opgaver i forbindelse med 
den såkaldte læsebogsundersøgelse (Borstrøm m.fl., 1999) til brug ved slutningen af 
børnehaveklassen. For at øge prøvens følsomhed blandt deltagere med begrænset 
bogstavkendskab, blev den her suppleret med to opgaver (de to meget hyppige 
bogstaver e og t).  
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Figur 4. ”Sæt ring om æ!” Opgave fra prøven i bogstavudpegning. 

 
Bogstav-lyd-kendskab. Denne prøve var udviklet til lejligheden og bestod af 12 
opgaver, hvor deltagerne skulle gætte på, hvor et bestemt ord (på to eller tre bogstaver) 
stod skrevet – fx hvor står der kat? Se eksemplet i Figur 5. I hver opgave var der fire ord 
at vælge imellem ud for en tegning, der repræsenterede det ord, der skulle findes. 
Ordene, der skulle findes, blev præsenteret af testlederen. Det blev understreget over for 
deltagerne, at det ikke blev forventet, at de kunne læse, og at opgaven blot var at gætte 
på, hvor ordet stod. Scoren var antallet af korrekt løste opgaver.  
 Opgaverne var af samme type som opgaverne i læseprøver som fx Ordlæs  
(Borstrøm og Petersen, 2004c). De var imidlertid konstrueret sådan, at man kunne finde 
det rigtige ord, hvis blot man kunne forbinde én af lydene i ordet med det rigtige 
bogstav, idet ingen af opgaveordets bogstaver og lyde indgik i de tre forkerte 
valgmuligheder. Korrekt løste opgaver var således et indicium på kendskab til bogstav-
lyd-forbindelser – men ikke nødvendigvis på egentlig læsefærdighed. Der var ingen 
stumme bogstaver i de ord, der skulle findes, og alle fire valgmuligheder havde samme 
antal bogstaver. 
 
 

 
Figur 5. ”Sæt ring der, hvor du tror der står kat!” Opgave fra prøven af kendskab til bogstav-lyd-
forbindelser. Tegning: Jeanette Brandt. 

 
 
Ordkendskab. Der blev benyttet en forlagsfremstillede prøve, Find billedet (Borstrøm 
og Petersen, 2004a). Denne prøve har 30 opgaver. I hver opgave skulle deltagerne 
markere det billede af fem mulige, som passede til et givet ord, som testlederen 
præsenterede. Se et eksempel i Figur 6. Blandt de ord, der skulle findes billeder af, var 
fx kok, tulipan, mikroskop, spætte, diadem, akrobat, tragt og flygel. De fire forkerte 
valgmuligheder var begrebsligt relateret til det ord, der skulle udpeges. Der var to 
øveopgaver. Scoren var antallet af korrekt løste opgaver. 
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Figur 6. ”Sæt streg over kok!” Opgave fra ordkendskabsprøven Find billedet (her gengivet i sort-hvid). 
Tegninger: Jeanette Brandt. 

 
Lytteforståelse. Denne prøve bestod af 24 opgaver. I hver opgaver skulle deltagerne 
blandt fire billeder finde og markere det, der passede til en kort tekst, som testlederen 
læste højt – se et eksempel i Figur 7. Teksterne, der blev læst højt, var ikke trykt i 
prøvehæftet. Der var to øveopgaver. Opgaverne var oversat/bearbejdet fra en svensk 
prøve af læseforståelse beregnet til børn på andet og tredje klassetrin (Lundberg, 2001). 
Scoren var antallet af korrekt løste opgaver. 
 Teksterne varierede i længde og kompleksitet. Teksten til opgaven vist i Figur 
7 var med 17 ord en af de længere. Den korteste tekst havde blot seks ord: ”Max 
sparkede til sin stribede bold.” Den længste havde 22 ord: ”Der var tændt op i pejsen. 
Børnene sad foran flammerne og varmede sig, da far kom ind med favnen fuld af 
brænde.” Blandt billederne var de tre forkerte valgmuligheder kun delvis forkerte, som 
det ses af eksemplet i Figur 7. Hvis opgaverne skulle løses korrekt, var det således 
nødvendigt at få fat i den præcise betydning af det, der blev sagt. 
 

 
Figur 7. Opgave fra lytteforståelsesprøven. Teksten lød: ”En masse mennesker ventede ved stoppestedet. 
Det regnede. Lone blev våd, fordi hun ikke havde nogen paraply.” Tegninger: Eva Leven. 

 
 
Børnehaveklassen 2004, individuelle prøver 
Billedbenævnelse. Der blev anvendt en australsk prøve, The Hundred Pictures Naming 
Test (Fisher og Glenister, 1992), som også har været brugt i andre lande, blandt andet 
Norge (Byrne m.fl., 2002). Som navnet afslører, var der i alt 100 billeder som 
deltagerne skulle benævne. Billederne var letaflæselige stregtegninger af forskellige 
objekter og dyr – fx en kop, en sadel, en boremaskine, et strygejern, en indkøbsvogn, en 
ugle, en enhjørning, en kage, en frø. Vi delte prøven op i to halvdele med 50 billeder i 
hver. Scoren var det samlede antal korrekt benævnte billeder. Desuden blev der opgjort 
en hastighedsscore (antal sekunder per korrekt benævnt billede).  
 Svar, der var mere specifikke end forventet (fx ”kaffekop” for ”kop”), blev 
naturligvis scoret som korrekte. Derimod blev mindre specifikke eller beskrivende svar 
ikke accepteret (fx ”fugl” for ”ugle” og  ”sådan en til en hest” for ”sadel”). 
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 Billederne blev vist på en computerskærm. Inden hvert billede blev der vist en 
asterisk (*) midt på skærmen i ét sekund. Når deltageren havde svaret, klikkede 
testlederen straks næste billede frem. Deltagerne havde maksimalt ti sekunder til at 
benævne hvert billede. Derefter forsvandt billedet fra skærmen.  
 
Benævnelse af overbegreber. Denne prøve var udformet på samme måde som prøven 
Overbegreber i screeningsmaterialet Testbatteriet (Dalgaard m.fl., 2004). Deltagerne 
blev præsenteret for fire ord – fx hammer, skruetrækker, sav, knibtang – og skulle 
derefter benævne overbegrebet ("værktøj"). Der var 3 øveopgaver og 15 opgaver. 
Scoren var antallet af korrekte svar af de 15 mulige.  
 Blandt de femten opgaver var de første fem med enkelte ændringer de samme, 
som blev brugt i den nævnte overbegrebstest i Dalgaard m.fl. (2004). Ændringerne blev 
foretaget for at gøre prøven egnet til børn i seksårsalderen. De øvrige opgaver var nye. 
Ordene, der indgik i prøven, var relativt hyppige ord, da formålet her ikke var at teste 
omfanget af deltagernes ordkendskab. 
 
 

 
Figur 8. ”Isbjørnen sveder i sandet.” Tegning af Jeannette Brandt fra prøven Sætningsparalleller. 

 
Sætningsparalleller. I denne prøve bestod hver opgave af to billeder: Et billede, som 
blev beskrevet af testlederen, og et billede, som det var deltagerens opgave at beskrive 
med en tilsvarende sætning. Der var én øveopgave og 12 opgaver, og scoren var antallet 
af acceptable sætningsparalleller. 
 Sætningerne og de tilhørende billeder (tegninger) var lånt fra en skriveprøve til 
lidt større børn, Sætningsdiktat (Borstrøm og Petersen, 2004d). Billederne forestillede 
dyr i overraskende situationer. Testlederen beskrev først sit billede, fx ”Kænguruen 
fryser i sneen”. Derefter skulle deltageren beskrive sit billede med en parallel sætning – 
fx ”Isbjørnen sveder i sandet” (se Figur 8). Der var således tale om en meget styret test 
af udtryksfærdighed. Deltagerne skulle udvælge oplysninger om en tegning og 
strukturere dem i en sætning efter et bestemt mønster. 
 Deltagernes sætninger blev kun scoret som acceptable, hvis de var strukturelt 
parallelle til testlederens sætning. I tilfældet ”Isbjørnen sveder i sandet” skulle der 
således være et subjekt, et verbum og et stedsadverbial for at sætningen var acceptabel. 
Svar som ”Isbjørnen sveder” eller ”Isbjørnen har det varmt” blev ikke regnet som 
acceptable, selv om de naturligvis var udmærkede som beskrivelser af billedet. Derimod 
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blev der set stort på, hvordan aktørerne på billederne blev benævnt. Sætningen "Hunden 
græder i solen" ville fx blive regnet for acceptabel som sætningsparallel. 
 Deltagerne fik at vide, at de skulle fortælle om deres billede ”på samme måde” 
som testlederen, og dette blev tydeliggjort med eksempler som ”Jeg fortalte at 
kænguruen er i sneen; så skal du også fortælle hvor isbjørnen er.”  
 De første fire opgaver var helt simple sætningsstrukturer (subjekt + verbum), fx 
modelsætningen ”Katten svømmer” med den forventede parallelsætning ”Kaninen 
flyver”. Den længste modelsætning var ”Tigeren fanger en fisk i søen” med den 
forventede parallel ”Kamelen bygger en hule i træet”.  
 
Gentagelse af sætninger. Her benyttedes prøven Sætningsspændvidde fra 
screeningsmaterialet Testbatteriet (Dalgaard m.fl., 2004). Deltagerne hørte 10 på 
forhånd indspillede sætninger af stigende længde. Den første og korteste sætning havde 
seks stavelser (Vi vil købe en is). Den tiende og længste sætning havde treogtyve 
stavelser (Det var så sjovt at lege med det gamle tog, som far havde fundet oppe på 
loftet). Deltagerne fik ingen korrigerende feedback. Scoren var antallet af korrekt 
gentagne sætninger. Kun gentagelser, hvor alle ord var gentaget korrekt, blev regnet for 
acceptable 
 
Gentagelse af nonsensord. I denne prøve skulle deltagerne gentage 20 nyudviklede 
nonsensord så nøjagtigt som muligt. Nonsensordenes længde varierede fra en til fem 
stavelser. Eksempler: fnak, 'klumfe, asa'til, kalu'stratisk og topo'darium (de hævede 
streger (') markerer trykstærk stavelse). Nonsensordene var indspillet på forhånd, og 
deltagerne hørte dem i en tilfældig rækkefølge via hovedtelefoner. Gentagelser af 
ordene blev ikke regnet som acceptable, hvis så meget som en eneste stavelse eller lyd 
var udeladt eller ændret. Scoren var antallet af acceptabelt gentagne nonsensord.  
 Som begrundelse for opgaven fortalte vi, at deltageren nu skulle høre nogle 
ord, som var blevet sagt af væsener fra en anden planet – og at vi gerne ville se, om 
menneskebørn kunne lære at sige dem! Deltagerne fik ingen korrigerende feedback. 
 
Morfologisk opmærksomhed. I prøven af morfologisk opmærksomhed (opmærksomhed 
på ords betydningsdele, såkaldte morfemer) skulle deltagerne bytte om på rækkefølgen 
af leddene i sammensatte ord. Prøven var udviklet til lejligheden og havde to dele med 
10 opgaver hver. I første del blev deltagerne præsenteret for en ikke-eksisterende 
sammensætning, som blev til en eksisterende sammensætning, når leddene blev byttet 
om, fx taskeskole > skoletaske. Opgaven var at sige det ombyttede ord. I anden del af 
prøven var det leddene i en eksisterende sammensætning, der skulle byttes om, så 
resultatet blev en (hidtil) ikke-eksisterende sammensætning, fx skoletaske > taskeskole. 
Der var tre øveopgaver. Scoren var det samlede antal acceptable ombytninger. 
 Ordene, der skulle transformeres, var indspillet på forhånd og blev præsenteret 
via hovedtelefoner. 
 
Grammatisk opmærksomhed. I denne prøve blev deltagerne i hver opgave præsenteret 
for to sætningspar, fx Mads er den hurtigste - Mads er hurtig og Mads er den sødeste - 
Mads er sød. Deltageren blev bedt om at gentage hvert sætningspar ordret. Derefter fik 
deltageren den opgave at fuldende et tredje sætningspar efter samme mønster, fx Mads 
er den smukkeste >> ??? (Mads er smuk). Der var 2 øveopgaver og 8 opgaver. Scoren 
var antallet af korrekt fuldendte sætningspar.  
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 Nogle opgaver var forholdsvis krævende, fx Vi smiler og går hjem -  Vi går 
smilende hjem / Vi græder og går hjem - Vi går grædende hjem / Vi griner og går hjem 
>> ??? (Vi går grinende hjem). Prøven var udviklet til lejligheden med inspiration fra en 
prøve brugt i en engelsk undersøgelse (Bryant m.fl., 1997). 
 
2. klasse 2006, gruppeprøver 
Læsning af lydrette ord. Der blev brugt en forlagsfremstillet prøve, Ordlæs (Borstrøm 
og Petersen, 2004c). Hver af prøvens 90 opgaver består af et billede og fire trykte ord – 
deltagernes opgave er at finde og markere det ord, der passer til billedet. Der er tale om 
almindelige og lydrette ord af stigende længde. De to første ord i prøven er bi og tå, og 
de to sidste ord er pølse og flaske. Der er fire øveopgaver. Scoren var antallet af korrekt 
løste opgaver inden for en tidsgrænse på 5 minutter. 
 
Læsning af ikke-lydrette ord. I denne nyudviklede prøve skulle deltagerne blandt fire 
trykte ord finde og markere det, der var et rigtigt ord, fx "føk, fik, fiv, føv". Der var 38 
opgaver. Ordenes længde steg jævnt i løbet af prøven Den sidste opgave var "tjølle, 
fjolle, tjolle, fjølle". Ordene, der skulle findes, var ikke-lydrette ord. I ordet fik udtales 
vokalen i således ikke lydret som en i-lyd, men derimod som en e-lyd. Og i ordet fjolle 
udtales vokalen o ikke lydret som en o-lyd, men derimod som en (åben) å-lyd. Der var 
fire øveopgaver. Scoren var antallet af korrekt løste opgaver inden for en tidsgrænse på 
4 minutter. 
 At ordene i denne prøve ikke var lydrette, betød formentlig, at prøven 
stillede større krav til deltagernes afkodningsfærdigheder end den anden prøve af 
ordlæsning, som indgik i undersøgelsen (Ordlæs, se ovenfor). Desuden var der her 
ingen billeder til at hjælpe med at finde ud af, hvilket ord man ledte efter. 
 
Læseforståelse. Prøven af læseforståelse var oversat fra en svensk prøve, Vilken bild är 
rätt? (Lundberg, 2001). Hver af prøvens opgaver består af fire billeder og en kort tekst. 
Deltagernes opgave er at finde og markere det billede, der passer til teksten. Opgaver fra 
samme prøve blev brugt som prøve af lytteforståelse i undersøgelsen i børnehaveklassen 
(se eksemplet ovenfor i Figur 7). Der var 2 øveopgaver og 38 opgaver. Scoren var 
antallet af korrekt løste opgaver inden for en tidsgrænse på 10 minutter.  
 Teksternes længde målt i antal ord varierede fra 4 til 20. Tekst og 
tegninger var i enkelte tilfælde bearbejdet, så de passede bedre til danske forhold. Fx var 
"en lykta av snöbollar" i den svenske udgave ændret til "en bunke snebolde" i den 
danske udgave, fordi det ikke er så almindeligt at lave snelygter i Danmark. Længden af 
ord og sætninger var omtrent den samme som i den svenske udgave. Prøven blev 
benyttet med tilladelse fra Forlaget Alinea. 
 
Stavning. Staveprøven var en traditionel indsætningsdiktat, som var udviklet til 
lejligheden. Diktaten bestod af 12 trykte sætninger, hvor deltagerne i hver sætning 
skulle skrive et ord, der manglede. Eksempler: Kniven var skarp (manglende ord: skarp) 
og Mappen er i min taske (manglende ord: Mappen). Testlederen læste sætningerne højt 
to gange, hvorefter ordet, der skulle skrives, også blev sagt to gange. Scoren blev 
opgjort dels som antallet af ord, der var stavet lydbevarende, dels som antallet af ord, 
der var stavet helt korrekt. Som lydbevarende stavemåder regnedes fx "sgab" (for skarp) 
og "marben" (for Mappen). Stavemåder blev regnet som korrekte, uanset om der var 
konsekvens i brugen af store og små bogstaver. 
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Sætningsdiktat. Her var der tale om en forlagsfremstillet prøve (Borstrøm og Petersen, 
2004d). Til hver opgave i denne prøve hører to billeder: Et billede, som ledsages af en 
beskrivende sætning, og et billede, som det er deltagerens opgave at skrive en 
tilsvarende beskrivende sætning til. Opgaver fra denne prøve var også benyttet som 
prøve af mundtlig udtryksfærdighed i den individuelle del af 
børnehaveklasseundersøgelsen (se ovenfor under Sætningsparalleller for en nærmere 
beskrivelse af prøvens opgaver).  
 Resultatet af prøven blev opgjort på en anden måde, end det anbefales i 
vejledningen til prøven. I nærværende undersøgelse blev hvert led i de sætninger 
deltagerne skrev, scoret separat. For sætningen "Isbjørnen sveder i sandet" (skrevet i 
analogi med mønstersætningen "Kænguruen fryser i sneen"), ville der fx blive givet et 
point for leddene "Isbjørnen" (et substantiv i bestemt form ligesom "Kænguruen", og 
ligeledes ville der blive givet et point for leddet "i sandet" (en præpositionsforbindelse 
med styrelsen i bestemt form ligesom mønstersætningens stedsadverbial "i sneen"). Der 
blev ikke givet points for sætningernes verber. Det var ikke noget krav, at ordene var 
stavet korrekt. Således ville leddet "i saned" blive accepteret på linje med "i sandet". 
Derimod var det nødvendigt, at leddene var stavet lydbevarende – da det ellers ikke 
kunne afgøres, om den intenderede form var parallel med mønsterleddet. Fx ville "i 
sant" ikke blive accepteret. Ukonventionelle udtryk som fx "Snebjørnen" for 
"Isbjørnen" blev accepteret. Scoren var det samlede antal skrevne led, der var 
strukturelle paralleller til mønstersætningens led (maksimalt 22).  
 Der var 12 opgaver. Mønstersætningerne blev læst højt af testlederen. Der 
var en enkelt øveopgave (mønstersætningen "Kalven kravler" med den forventede 
parallelsætning "Tyren løber"). Testlederen gjorde i denne forbindelse opmærksom på, 
at deltagerne skulle skrive sætninger, der svarede til mønstersætningen og hverken var 
kortere eller længere. 
 
Ordkendskab. Denne nyudviklede prøve bestod af to dele med hver 21 opgaver. I hver 
opgave blev deltagerne præsenteret for et ord, som skulle placeres i én af tre mulige 
kategorier, fx ordet rose med valgmulighederne 1. en fisk, 2. en taske, 3. en blomst. 
Testlederen sagde både ordene og de tre valgmuligheder to gange. Deltagerne svarede 
ved at markere en af svarmulighederne, som på testarket var repræsenteret i 
tipskuponformat af tallene 1, 2, 3. Der var 4 øveopgaver. Scoren var det samlede antal 
korrekt løste opgaver (af de 42 mulige). 
 For at gøre prøven følsom var der blandt testordene både relativt 
almindelige ord (fx faster og kamel) og noget sjældnere ord (fx galakse og kalot). 
 
 
Fremgangsmåder 
 
Børnehaveklassen 2004, gruppeprøver 
Prøverne blev på de fleste skoler gennemført i løbet af september måned 2004. En del 
skoler var dog i gang allerede i den sidste uge af august. I en enkelt klasse blev prøverne 
først afviklet i oktober. Afviklingen af prøverne blev varetaget af en testleder, i næsten 
alle tilfælde en sagkyndig medarbejder fra kommunens PPR-kontor. Center for 
Læseforskning leverede opgavehæfter og et instruktionshæfte til testlederne.  
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 Prøverne blev gennemført med en halv klasse ad gangen, sådan at gruppen af 
elever maksimalt var 14. Afviklingen af prøver var delt i to halvdele og forløb over to 
dage i en fast rækkefølge. Første dag omfattede prøverne Ordkendskab, Vokalforlyd, 
Skelne bogstaver og tal samt Bogstav-lyd-kendskab. Anden dag omfattede prøverne 
Konsonantforlyd, Lytteforståelse, Bogstavudpegning samt Hvad rimer?. 
 
Ordkendskabsprøven var et separat, forlagsfremstillet opgavehæfte i farver (se afsnittet 
Materialer ovenfor). Alle de øvrige prøver var samlet i ét hæfte i sort-hvid, produceret 
af Center for Læseforskning med tilladelse fra rettighedshaverne til de prøver og 
tegninger, der indgik. På forsiden af hæftet var der bl.a. en ramme, hvor deltagerne blev 
opfordret til at skrive deres navn (se Figur 10 nedenfor). Hæfterne blev samlet ind efter 
første dag og delt ud igen på anden prøvedag. 
 
Instruktionshæftet til testlederne opfordrede til, at man placerede deltagerne i en 
hestesko, så muligheden for øjenkontakt med alle deltagere blev så god som muligt. Der 
skulle være afstand mellem bordene, så deltagerne ikke kunne kigge hos hinanden. Vi 
opfordrede også testlederne til at sørge for egnede skriveredskaber til deltagerne og til at 
få en person – fx børnehaveklasselederen – til at hjælpe med at holde øje med, om alle 
deltagere fulgte med og var ved godt mod. Derudover specificerede instruktionshæftet, 
hvordan hver enkelt prøve skulle præsenteres, både instruktionerne og de enkelte 
opgaver. Generelt gjaldt det om at forberede deltagerne på, at opgaverne kunne 
forekomme svære, og på, hvordan de skulle forholde sig i den situation. Opfordringen 
var her, at deltagerne skulle gætte på det, de selv troede var rigtigt, og at de – lige netop 
i denne sammenhæng – skulle undlade at hjælpe hinanden. Deltagerne måtte dog gerne 
springe opgaver over, hvis de ikke brød sig om at gætte. 
 
I de enkelte prøver blev øveopgaverne løst i fællesskab. Testlederen gav her oplysning 
om, hvad der var det rigtige svar, og viste, hvordan man kunne ændre sit svar, hvis man 
ombestemte sig, fx hvis man var kommet til at markere et forkert billede. Under 
afviklingen af selve prøverne gav testlederen derimod ingen feedback. I nogle tilfælde 
specificerede instruktionen et passende afviklingstempo, men med det forbehold, at man 
ikke skulle forcere tempoet, hvis der var deltagere, der havde svært ved at hænge på. 
Formuleringen af de enkelte opgaver var fastlagt – og opgaverne måtte ikke gentages ud 
over det, der var angivet. Denne begrænsning skulle sikre, at betingelserne var så ens 
som muligt fra klasseværelse til klasseværelse. Endelig opfordrede instruktionshæftet 
til, at man undervejs indlagde et afbræk eller to, hvor børnene kom op at stå, hoppe, 
danse twist eller lignende. 
 

 
Figur 9. I evalueringen skulle deltagerne farvelægge den dreng, der viste, hvordan det havde været at løse 
opgaverne. Tegningen er venligt stillet til rådighed af Senter for leseforsking, Stavanger.  
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Hver prøvedag blev afsluttet med en evaluering. Her skulle deltagerne angive, hvordan 
det havde været at løse opgaverne ved at farvelægge én af fire tegninger (se Figur 9 
ovenfor). Tegningerne forestillede en dreng, der kunne være begejstret, glad, 
forbeholden eller negativ. 
 

 
 
Figur 10. Deltagerne blev opfordret til at skrive deres navn i en ramme på forsiden af opgavehæftet til 
børnehaveklassen. Her ses et udvalg. Collage: Anne Holland. 
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Materialerne var pilotafprøvet i maj-juni 2004. I pilotafprøvningen deltog dels børn, der 
efter sommerferien skulle begynde i børnehaveklassen (børn fra tre forskellige 
børnehaver), dels børn der var ved slutningen af børnehaveklassen (to klasser).  
 
Ud fra pilotafprøvningerne var forventningen, at hver prøvehalvdel kunne afvikles i 
løbet af en time – men flere testledere meldte tilbage, at de havde brugt længere tid og 
vurderede, at børnene havde været spændt for hårdt for. I en enkelt klasse undlod man 
på anden prøvedag at gennemføre bogstavkendskabsprøven og evalueringen.  
 
Børnehaveklassen 2004, individuelle prøver 
Prøverne blev afviklet i begyndelsen af november 2004. Deltagerne blev testet enkeltvis 
i et stille rum på deres skole. To studentermedarbejdere fra Center for Læseforskning 
var testledere. Prøverne blev afviklet i en fast rækkefølge: Billedbenævnelse (første del), 
Morfologisk opmærksomhed (første og anden del), Gentagelse af sætninger, Gentagelse 
af nonsensord, Benævnelse af overbegreber, Sætningsparalleller, Grammatisk 
opmærksomhed samt Billedbenævnelse (anden del). Afviklingen af prøveprogrammet 
varede i de fleste tilfælde mellem 25 og 35 minutter. 
 
De fleste prøver blev afviklet ved hjælp af en bærbar computer. I 
billedbenævnelsesprøven blev billederne vist på en computerskærm. I prøverne 
Morfologisk opmærksomhed, Gentagelse af sætninger, Gentagelse af nonsensord og 
Benævnelse af overbegreber hørte deltagerne opgaveordene i hovedtelefoner. Kun i 
prøverne Sætningsparalleller og Grammatisk opmærksomhed var det testlederen, der 
præsenterede alle opgaver. 
 
Testlederne opmuntrede deltagerne undervejs i prøverne, men gav kun hjælp og 
feedback ved øveopgaverne. Det blev selvfølgelig respekteret, hvis en deltager ønskede 
at springe en opgave eller en prøve over. I tilfælde, hvor deltagere flere gange i træk 
svarede forkert eller ikke ønskede at svare, valgte testlederen ofte at afslutte prøven, 
inden alle opgaver var givet. 
 
Testlederen afsluttede hvert prøveforløb med at rose børnene for deres deltagelse og 
fortælle, at de havde set ikke færre end hundrede billeder på computeren. Deltagerne 
blev også spurgt, om der havde været prøver, som de havde fundet særlig sjove, svære 
eller kedelige.  
 
Materialerne var pilotafprøvet på omkring 15 børnehaveklassebørn i oktober 2006.  
 
2. klasse 2006, gruppeprøver 
Prøverne blev gennemført i oktober-november 2006, så tæt som muligt på 1. november. 
Som ved undersøgelsen i 2004 fungerede en sagkyndig medarbejder fra kommunens 
PPR-kontor som testleder på næsten alle skoler. På enkelte skoler var det dog 
studentermedarbejdere fra Center for Læseforskning, der stod for afviklingen af prøver. 
Center for Læseforskning leverede alle opgavehæfter og et instruktionshæfte. til 
testlederen.  
 
Prøverne blev gennemført med en hel klasse ad gangen. Afviklingen var fordelt over tre 
dage og varede cirka en lektion per dag. Prøverne blev givet i en fast rækkefølge. Første 
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dag: Ordlæs, Ordkendskab (første del) og Stavning. Anden dag: Ikke lydrette ord, 
Ordkendskab (anden del) og Læseforståelse. Tredje dag: Sætningsdiktat. En enkelt 
klasse nåede ikke at gennemføre prøven i stavning. 
 
Som ved undersøgelsen i 2004 specificerede instruktionshæftet, hvordan prøverne og de 
enkelte opgaver skulle præsenteres.  
 
Materialerne var pilotafprøvet i fjorten københavnske 2. klasser i august-september 
2006.  
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RESULTATER 
 
 
Børnehaveklassen, gruppeprøver 
 
Tabel 2 giver et resume af resultaterne for alle børn, der deltog i hver prøve. Som det 
ses, varierer deltagertallet lidt (fra 771 til 804, jf. kolonnen med overskriften N). 
Deltagertallet er lavest for prøven Forlyd fordi delprøverne (Vokaler og Konsonanter) 
var fordelt på de to prøvedage, og der derfor kun kunne beregnes en score for deltagere, 
der var til stede begge dage. Tallet var også relativt lavt for prøven Bogstavudpegning, 
fordi en enkelt klasse ikke gennemførte denne prøve.  
 
Opgavernes pålidelighed var ganske høj, idet prøvernes reliabilitetskoefficienter 
(Cronbachs alfa) lå på mindst 0,77 (kolonnen Reliabilitet). Dette betyder, at det generelt 
var eleverne med en lav prøvescore, der lavede fejl i de opgaver, som kun blev besvaret 
forkert af få deltagere – og at det omvendt generelt var elever med en høj score, der 
klarede de opgaver, som kun blev besvaret korrekt af få deltagere. De enkelte opgavers 
information om deltagernes færdigheder stemte med andre ord godt overens indbyrdes, 
hvilket er vigtigt, hvis man skal fæste lid til en prøvescore 
 
I det store og hele var prøvernes følsomhed også god, idet gennemsnitsscorerne lå 
nogenlunde midt mellem den minimale og den maksimale score. Der var dog visse 
undtagelser (se næste afsnit). Bemærk, at det i multiple choice-prøver er muligt at score 
over nul, selv om man gætter sig frem. Hvis man eksempelvis i hver af de 20 opgaver i 
forlydsprøven markerede en tilfældig svarmulighed, ville man sandsynligvis få en score 
omkring 5 rigtige (i det følgende omtalt som "gættescoren"), idet der i hver af de 20 
opgaver var 4 valgmuligheder og dermed 25 % chance for at ramme rigtigt.  
 
 N Gennemsnit SD Minimum Maksimum Reliabilitet
Forlyd (20) 771 9,8 4,4 0 20 0,82
Hvad rimer? (24) 787 10,0 5,1 0 24 0,87
Skelne bogstaver/tal (5) 792 3,9 1,4 0 5 0,78
Bogstavudpegning (16) 780 7,4 3,8 0 16 0,80
Bogstav-lyd-kendskab (12) 804 5,3 3,1 0 12 0,77
Ordkendskab (30) 804 17,8 5,1 1 28 0,79
Lytteforståelse (24) 796 17,5 4,0 2 24 0,77
 
Tabel 2. Deltagerresultater for gruppeprøver i børnehaveklassen. Det maksimalt opnåelige antal rigtige er 
givet i parentes efter navnet på hver prøve. N = Antal deltagere. SD = Standardafvigelse. 
Reliabilitetskoefficienterne er Cronbachs alfa. For prøven Hvad rimer? er der ved beregningen af 
reliabilitetskoefficienten set bort fra de sidste 8 af de 24 opgaver, fordi mange deltagere ikke havde nået 
at besvare disse opgaver. 
 
 
Bemærkninger om de enkelte prøver 
I forlydsprøven lå gennemsnittet (9,8 rigtige) noget tættere på gættescoren (5) end på 
den maksimale score (20). 17 % af deltagerne havde 5 rigtige eller færre, mens 6 % 
klarede opgaverne uden eller næsten uden fejl (18 til 20 rigtige). 
 Der var stor forskel på delscorerne i prøvens to halvdele. I delprøven 
Vokaler var gennemsnitsscoren 6,4 (SD = 2,6), og den hyppigste score var 8, dvs. tæt på 
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de maksimale 10 rigtige. I delprøven Konsonanter var gennemsnitsscoren derimod 3,3 
(SD = 2,6), og den hyppigste score var 2, svarende til gættescoren. Det ser således ud 
til, at børnehaveklassebørn har væsentlig lettere ved at identificere ord med samme 
vokalforlyd end ord med samme konsonantforlyd. 
 En deltagerklasse tog i november 2004 en lignende prøve af 
opmærksomhed på forlyd fra materialet DLB-kendskab i børnehaveklassen (Nielsen, 
2000). Vi fik adgang til disse resultater og fandt, at overensstemmelsen mellem de to 
prøver var god (r = 0,88; N = 19).  
 
I prøven af opmærksomhed på rim (Hvad rimer?) afspejlede scorerne i højere grad 
hastigheden (antallet af nåede opgaver inden for tidsgrænsen) end præcisionen. 
Præcisionen var nemlig høj – dvs. deltagerne lavede normalt kun nogle få fejl i de 
opgaver, de løste. I gennemsnit løste deltagerne 75 % af opgaverne korrekt (SD = 26). 
26 % af deltagerne løste de opgaver, de nåede, helt uden fejl. Der var dog kun ganske få 
der opnåede en score i nærheden af maksimum; 1,5 % havde 22-24 rigtige. I den anden 
ende af skalaen var der også deltagere, der viste stor usikkerhed i disse opgaver; 4 % 
havde præcisionsscorer på gætteniveau (17 % rigtige eller færre). Mht. antallet af rigtige 
svar havde 7,5 % af deltagerne højst to rigtige opgaver. 
 
I prøven, hvor deltagerne skulle skelne bogstaver og tal, havde 78 % af deltagerne 4 
eller 5 rigtige. Der var således en klar lofteffekt på dette mål, idet et stort flertal af 
eleverne klarede prøven uden eller næsten uden fejl. Med andre ord kan et typisk dansk 
barn skelne mellem bogstaver og tal, allerede når det begynder i børnehaveklassen. 
Også her var der dog elever med lave scorer. 10 % af deltagerne havde højst 2 rigtige. 
 
I bogstavudpegning var der en vis tendens til gulveffekt, hvilket vil sige, at en 
forholdsvis stor del af deltagerne, nemlig 16 %, scorede tæt på gætteniveau (højst tre 
rigtige). Prøvens følsomhed i den nederste ende af skalaen var således ikke helt 
tilfredsstillende. Følsomheden kan forbedres ved at udvide prøven med flere opgaver 
samt evt. erstatte nogle af opgaverne med lettere opgaver. Der var dog også deltagere, 
som klarede prøven uden eller næsten uden fejl; 6,5 % havde 14-16 rigtige. 
 En deltagerklasse tog i november 2004 en lignende prøve af 
bogstavkendskab fra materialet DLB-kendskab i børnehaveklassen (Nielsen, 2000). Vi 
fik adgang til disse resultater og fandt, at overensstemmelsen mellem de to prøver var 
god (r = 0,81; N = 19). 
 
I prøven Bogstav-lyd-kendskab var der en klar gulveffekt, idet 35 % scorede på 
gætteniveau (højst tre rigtige). Dette var dog ventet. Formålet med prøven var at 
identificere børn, som allerede ved starten af børnehaveklassen har et godt kendskab til 
bogstavers lyde. Men forventningen, som altså blev bekræftet, var, at en stor gruppe 
børn kun havde et begrænset kendskab til bogstavers lyde, og derfor ville score lavt. 
Der var dog en ikke helt lille gruppe deltagere, som klarede prøven uden eller næsten 
uden fejl; 14 % havde 10-12 rigtige. 
 
I prøverne af ordkendskab og lytteforståelse lå gennemscorerne i den øvre ende af 
skalaen. Det typiske barn løste således et flertal af opgaverne i disse to prøver korrekt. 
Der var dog ikke deciderede loftseffekter. I ordkendskabsprøven var der ingen, der 
besvarede opgaverne uden fejl; 4 % havde 26-28 rigtige. I prøven af lytteforståelse 
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havde 13 % 22-24 rigtige. I den anden ende af skalaen var der i begge prøver 2 % af 
deltagerne der scorede på gætteniveau (i begge prøver svarende til 6 rigtige eller færre). 
 Vi fik adgang til resultaterne af individuelt afviklede ordkendskabsprøver 
(billedbenævnelse) fra to klasser, nemlig Standardiseret Ordprøve (Grønborg m.fl., 
1988) og Sproglig Test 1 (Ege, 1998). Ordkendskabsprøvens overensstememmelse med 
Standardiseret Ordprøve var middelstærk (r = 0,47; N = 22; p < 0,05). 
Overensstemmelsen med Sproglig Test 1 var moderat (r = 0,33, N = 24, ikke 
signifikant). I den individuelle del af undersøgelsen gennemførte vi også selv en 
billedbenævnelsesprøve (N = 36; se nedenfor om resultater af de individuelle prøver). 
Også med resultaterne af disse prøver viste den gruppebaserede ordkendskabsprøve en 
moderat til middelstærk sammenhæng (r = 0,39, p < 0,05 for antallet af korrekte svar i 
billedbenævnelsesprøven; r = -0,47, p < 0,01 for antallet af sekunder per korrekt svar i 
billedbenævnelsesprøven). 
 
Resultater per amt og per skole 
I Tabel 3 og 4 vises resultaterne, når de gøres op hhv. per amt og per skole. Nu er 
variationen (forskellen på minimum og maksimum) naturligvis mindre, da det, der 
sammenlignes her, jo ikke er de enkelte deltageres score, men gennemsnittene fra hvert 
amt, hhv. hver skole. Det er også logisk, at variationen bliver mindre, jo større enheder 
der sammenlignes. Variationen amterne imellem er således mindre end variationen 
mellem skoler. 
 En del variation er der imidlertid, også mellem amterne. 
Amtsgennemsnittet for bogstav-lyd-kendskab varierer således fra 3,5 til 7,1. Det er 
klart, at hvis der er væsentlige forskelle mellem børns sproglige færdigheder i 
forskellige dele af landet, så vil det have betydning for det samlede landsgennemsnit, 
hvordan de forskellige landsdele er repræsenteret i en undersøgelse som denne. Og som 
det fremgik af Tabel 1 i afsnittet Deltagere ovenfor, var overensstemmelsen mellem de 
enkelte amters befolkningstal og deres repræsentation i denne undersøgelse netop ikke 
perfekt. Det synes derfor på sin plads at gøre opmærksom på disse forskelle.  
 På den anden side er det svært at sige, om forskellene mellem amterne er 
statistisk holdbare eftersom ni af de fjorten amter i undersøgelsen kun var repræsenteret 
af en enkelt eller to klasser. Det er muligt, at forskellene beror på rene tilfældigheder, og 
vi afstår derfor fra at rapportere resultater fra navngivne amter. 
 Ligeledes afstår vi fra at rapportere resultater fra navngivne skoler. Elever 
og skoler deltog som tidligere nævnt i undersøgelsen under løfte om anonymitet. Og da 
der i de fleste tilfælde kun deltog en enkelt klasse fra hver skole, er det usikkert om 
resultaterne fra de enkelte skoler er repræsentative for skoledistriktet.  
 Variationen mellem skoler kan imidlertid være interessant i sig selv – og 
rapporteres derfor. Det er fx tankevækkende, at gennemsnitsscoren i ordkendskab på 
den højest scorende skole var næsten dobbelt så høj som gennemsnitsscoren på den 
lavest scorende skole (21,9 vs. 11,7). Ligeledes var der skoler, der i prøverne af 
opmærksomhed på forlyd og bogstav-lyd-kendskab kun scorede lidt over gætteniveau – 
mens andre skoler lå langt højere. Sådanne forskelle vil naturligvis have store 
konsekvenser for, hvordan den pædagogiske hverdag kan forme sig i forskellige 
børnehaveklasser. 
 
I afsnittet om Sammenhænge med baggrundsoplysninger nedenfor ses der nærmere på 
graden af sammenhæng mellem amt/skole og prøveresultater. 
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 N
Amtssnit,

gennemsnit SD
Amtssnit,
minimum

Amtssnit, 
 maksimum 

Forlyd (20) 14 9,3 1,2 7,1 11,4 
Hvad rimer? (24) 14 9,7 2,2 5,7 13,6 
Skelne bogstaver/tal (5) 14 3,8 0,4 3,0 4,4 
Bogstavudpegning (16) 14 7,0 0,7 6,2 9,0 
Bogstav-lyd-kendskab (12) 14 4,9 1,0 3,5 7,1 
Ordkendskab (30) 14 17,1 1,7 13,6 19,9 
Lytteforståelse (24) 14 17,1 1,5 13,4 19,2 
 
Tabel 3. Amtsresultater for gruppeprøver i børnehaveklassen. Det maksimalt opnåelige antal rigtige er 
givet i parentes efter navnet på hver prøve. N = Antal amter/amtskommuner. SD = Standardafvigelse.  
 
 

 N
Skolesnit,

gennemsnit SD
Skolesnit,
minimum

Skolesnit, 
 maksimum 

Forlyd (20) 32 9,4 1,9 5,9 14,0 
Hvad rimer? (24) 32 9,7 2,6 3,1 13,8 
Skelne bogstaver/tal (5) 32 3,8 0,4 3,0 4,6 
Bogstavudpegning (16) 32 7,2 1,1 5,2 10,0 
Bogstav-lyd-kendskab (12) 32 5,1 1,2 3,1 8,4 
Ordkendskab (30) 32 17,4 2,2 11,7 21,9 
Lytteforståelse (24) 32 17,3 1,5 13,4 19,8 
 
Tabel 4. Skoleresultater for gruppeprøver i børnehaveklassen. Det maksimalt opnåelige antal rigtige er 
givet i parentes efter navnet på hver prøve. N = Antal skoler. SD = Standardafvigelse.  
 
 
Resultater efter køn og sprogbaggrund 
 
 Køn Sprogbaggrund 
 Piger Drenge Dansk/nabosprog Andre sprog
Forlyd (20) 10,1 (4,5) 9,4 (4,3) 10,0 (4,3) 7,5 (4,6) 
Hvad rimer? (24) 10,3 (5,2) 9,8 (5,1) 10,4 (5,1) 6,3 (4,3) 
Skelne bogstaver/tal (5) 3,8 (1,5) 4,0 (1,4) 4,0 (1,4) 3,2 (1,9) 
Bogstavudpegning (16) 7,8 (3,8) 6,9 (3,7) 7,5 (3,9) 5,8 (3,4) 
Bogstav-lyd-kendskab (12) 5,8 (3,2) 4,9 (3,0) 5,4 (3,2) 4,3 (2,6) 
Ordkendskab (30) 17,6 (5,2) 18,0 (4,9) 18,4 (4,6) 11,4 (5,3) 
Lytteforståelse (24) 17,8 (4,1) 17,3 (4,0) 17,9 (3,7) 13,6 (5,2) 
 
Tabel 5. Gennemsnitsresultater (med standardafvigelser) efter køn og sprogbaggrund. 
 
Tabel 5 viser resultaterne efter køn og sprogbaggrund. Se også oversigten over 
resultaternes grad af samvarians med disse baggrundsvariable i Tabel 7 nedenfor.  
 De kønsrelaterede forskelle er, som det ses, ret små. Størst er de for 
Bogstav-lyd-kendskab, Bogstavudpegning og Forlyd, hvor pigerne scorer lidt højere 
end drengene. At piger i starten af børnehaveklassen har et lidt bedre kendskab til 
bogstaver end drenge, fremgår også af standardiseringen af screeningsmaterialet DLB 
(Nielsen, 2000). 
 Større forskelle ses der, når resultaterne opgøres efter deltagernes 
sprogbaggrund. Sprogbaggrund er her opgjort meget groft med blot to kategorier: børn, 
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der i hjemmet talte dansk eller et nabosprog, vs. børn, der talte andre sprog (jf. afsnittet 
Deltagere ovenfor). Sidstnævnte gruppe scorer gennemgående lavere end de øvrige 
deltagere. Man kan dog glæde sig over, at forskellene er forholdsvis små, når det gælder 
de tre mål, der vedrører bogstavkendskab. Derimod er forskellene betydelige, når det 
gælder sprogforståelsesmålene, især Ordkendskab. At der også ses en forholdsvis stor 
forskel i rimprøven, skyldes givetvis, at deltagernes score her måtte blive lavere, hvis de 
havde problemer med at benævne opgavernes billeder hurtigt. 
 
 
Indbyrdes sammenhænge mellem prøveresultaterne 
 

 
Forlyd 
samlet

Hvad 
rimer?

Bog-
staver/tal

Bogstav-
udpegning

Bogstav-lyd-
kendskab Ordforråd

Forlyd 100      
Hvad rimer? 12 100     
Skelne bogstaver/tal 10 12 100    
Bogstavudpegning 28 11 15 100   
Bogstav-lyd-kendskab 41 9 10 45 100  
Ordkendskab 23 18 17 12 14 100
Lytteforståelse 18 20 16 12 12 32
 
Tabel 6. Indbyrdes sammenhænge (procent fælles variation) mellem prøveresultater i børnehaveklassen. 
 
 
Det var ikke sådan, at de forskellige prøver i undersøgelsen målte indbyrdes helt 
forskellige færdigheder. Det fremgår af Tabel 6, som viser, hvor stor en procentdel af 
variationen i prøveresultater der var fælles for de forskellige prøver. Procentdelene er 
beregnet ved at kvadrere korrelationskoefficienterne og gange dem med 100. 
 Ikke overraskende var der en stor del fælles variation (45 %) for 
resultaterne i bogstavudpegning og bogstav-lyd-kendskab. Deltagere med et stort 
kendskab til bogstavers lyde, var således også gode til at udpege bogstaver. Ligeledes 
scorede disse deltagere generelt højt på opmærksomhed på forlyd; den fælles variation 
for bogstav-lyd-kendskab og forlyd var 41 %. Den indbyrdes sammenhæng mellem 
bogstavudpegning og opmærksomhed på forlyd var svagere, men dog stadig betydelig 
(28 %).  
 Sammenhængen mellem de to mål på fonologisk opmærksomhed (Forlyd 
og Hvad rimer?) var derimod ret beskeden (12 % fælles variation).   
 Endelig er det værd at fremhæve, at de to mål på sprogforståelse, 
Ordkendskab og Lytteforståelse, som man kunne vente, viste en stærk indbyrdes 
sammenhæng (32 % fælles variation). 
 
Sammenhænge med baggrundsoplysninger 
I dette afsnit ses der nærmere på, i hvilken grad prøveresultaterne havde fælles variation 
med (et udvalg af) de tilgængelige baggrundsvariable. Som i det foregående afsnit 
rapporteres sammenhænge som procentdele fælles variation. For kategoriske variable 
(såsom køn og sprogbaggrund) er samvariansen beregnet ved at kvadrere eta-
koefficienten og gange den med 100, mens den for intervalskalavariable er beregnet 
som kvadratet på korrelationskoefficienten gange 100. Hvor intet andet nævnes for 
skalavariable, er sammenhængene positive.  
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 Det skal understreges, at der er tale om estimater af den fælles variation ud 
fra de foreliggende data. En sikrere viden om sammenhængenes styrke vil kræve 
nærmere undersøgelser. Det samme gælder viden om sammenhængenes årsager. 
Sammenhængenes styrke rapporteres trods usikkerheden, fordi de trods alt kan give et 
indtryk af, hvor vigtigt det er at kende en baggrundsfaktor, når man skal fortolke 
resultaterne af de forskellige prøver. 
 Sammenhængenes styrke kan dog ændre sig, hvis man tager højde for 
såkaldt intervenerende variable. Til illustration: Man kan formode, at der er en vis 
sammenhæng mellem, hvor hyppigt en person dyrker motion, og vedkommendes 
livvidde. Hvis man kender motionsvaner og livvidde hos fx 100 voksne danskere, kan 
man godt få et første indtryk af, om denne sammenhæng er stærk eller svag. Men 
estimatet af sammenhængens styrke bliver usikkert, hvis den undersøgte gruppe fordeler 
sig skævt på andre betydningsfulde variable. Det er jo oplagt at andre forhold end 
motionsvaner også har betydning for livvidden, fx personens alder og højde. Så hvis 
man vil have et sikkert indtryk af en sammenhængs styrke, må man forsøge at sikre sig 
at alle relevante forhold er under kontrol. Det er der ikke gjort forsøg på her. 
 Desuden vil det i eksemplet være meget usikkert, om den gennemsnitlige 
livvidde for personer med en given motionsfrekvens er en pålidelig afspejling af 
livvidden for personer med denne motionsfrekvens generelt. Hvis der fx i den 
undersøgte gruppe blot er et par stykker, der dyrker motion fem gange om ugen, kan 
man naturligvis ikke regne med, at deres gennemsnitlige livvidde svarer til 
gennemsnittet for alle voksne danskere med denne motionsfrekvens. Af denne grund 
går afsnittet her kun i begrænset omfang i detaljer med scorerne for specifikke grupper 
af deltagere.  
 Endnu en grund til dette er, at mange baggrundsvariable har en så 
beskeden samvarians med forlydsopmærksomhed mv., at relevansen af resultater for 
specifikke deltagergrupper ikke vil stå mål med den plads, det ville kræve at rapportere 
dem. I mange tilfælde er samvariansen mindre end 1 % og ikke-signifikant. Det gælder 
fx for baggrundsvariablen køn, som det ses i Tabel 7 nedenfor. Den beskedne 
samvarians betyder dog ikke, at der slet ikke ses forskelle på gennemsnitsscorerne hos 
piger vs. drenge, som det fremgik af Tabel 5 ovenfor. 
 Nedenfor omtales den fælles variation nogle gange som "effekter", og 
graden af fælles variation som "effektstørrelse". Disse udtryk skal ikke tages 
bogstaveligt. Eksempelvis behøver den fundne sammenhæng mellem højtlæsning af 
historier og ordkendskab (se nedenfor) ikke at skyldes, at forældrenes højtlæsning har 
haft en direkte effekt på deltagernes ordkendskab. Virkningen kan (i det omfang den 
findes) også gå i den modsatte retning: Børn med et stort ordkendskab kan være mere 
interesserede i at høre historier end andre børn. Eller sammenhængen kan skyldes noget 
tredje. Man kan fx forestille sig, at forældre, der ofte fortæller deres børn historier, i det 
hele taget taler meget (sådan at deres børns ordkendskab øges). Udtrykket "effekt" er 
således blot en erstatning for tungere udtryk som "fælles variation", "samvarians" og 
"statistisk sammenhæng". 
 
I Tabel 7 vises effekten af deltagernes alder, køn, sprogbaggrund, søskendeforhold og 
opgaveevaluering (hvor godt de syntes om at løse opgaverne, der indgik i 
undersøgelsen, jf. Figur 9 ovenfor).  
 Prøveresultaternes sammenhæng med deltagernes alder (målt i måneder) 
er, som det ses, ganske begrænset – mindre end 1 % for alle mål på nær Ordkendskab, 

Sproglige færdigheder og læseudvikling  30 
 



hvor effekten er oppe på 1,2 %. Det er ikke overraskende, at effekten er lille. 
Variationen i elevernes alder var jo meget begrænset, eftersom næsten alle deltagere var 
seks år gamle på prøvetidspunktet. 
 

 Alder Køn
Sprog-

baggrund
Antal

 søskende
Søskende- 

status 
Opgave-

evaluering
Forlyd 0,4 0,7 2,5 2,1 0,2 2,9
Hvad rimer? 0,9 0,3 5,3 2,0 0,2 0,6
Skelne bogstaver/tal 0,6 0,2 2,5 0,5 0,2 2,2
Bogstavudpegning 0,0 1,5 1,8 1,1 0,4 2,4
Bogstav-lyd-kendskab 0,5 1,8 1,1 1,6 0,8 2,3
Ordkendskab 1,2 0,2 16,0 1,8 1,6 1,2
Lytteforståelse 0,8 0,3 9,7 0,8 0,7 2,6
 
Tabel 7. Effekter af deltagernes alder, køn, sprogbaggrund og opgaveevaluering. Tallene er estimater af 
baggrundsvariablenes fælles variation med resultaterne i hver prøve (i procent). 
 
 
Effekten af køn og sprogbaggrund er allerede kommenteret i forbindelse med Tabel 5 
ovenfor. Det skal dog pointeres, at sprogbaggrundens bidrag til den samlede variation 
blev begrænset af, at børn, der talte andre sprog end dansk, udgjorde en forholdsvis lille 
del af deltagergruppen.  
 Deltagernes søskendeforhold kunne tænkes at spille en rolle for deres 
sproglige færdigheder. Effekterne var dog beherskede. Antallet af søskende blev opgjort 
som en variabel med fem kategorier (0, 1, 2, 3, eller 4+ søskende). De effekter, der sås, 
skyldtes primært, at gennemsnitsscorerne for gruppen af børn med fire eller flere 
søskende (ca. 3 % af deltagerne) var lavere end for de øvrige grupper. Der blev også set 
på deltagernes "søskendestatus", som var en variabel med fire kategorier (enebarn, 
ældst, yngst eller mellembarn). Kun i forhold til ordkendskab samvarierede denne 
variabel stærkere end 1 % – en effekt, der primært skyldtes, at gruppen af ældstebørn 
scorede lidt højere end de øvrige grupper. 
 Endelig blev det undersøgt, om deltagernes prøveresultater havde 
sammenhæng med deres evaluering af, hvordan det var at løse opgaverne i 
undersøgelsen. Dette blev de spurgt, om efter hver af de to prøvedage. Fordelingen af 
evalueringerne efter anden prøvedag vises i Figur 11. Et stort flertal (næsten 85 %) af 
deltagerne angav, at de var enten begejstrede eller glade for at løse opgaverne – og så 
var begejstringen endda faldet lidt i forhold til første prøvedag. Man skal dog nok regne 
med, at en vis høflighed over for lærere og testledere gjorde sig gældende her. Børnene 
var jo begyndt i børnehaveklassen blot et par uger, før prøverne blev gennemført. 15% 
af deltagerne angav en forbeholden eller negativ holdning over for opgaverne.  
 Man kan formode, at deltagerne med negativ holdning havde oplevet, at 
opgaverne var svære. De scorede da også gennemgående under middel i prøverne – og 
det var primært de lave scorer i denne grupper, der lå bag de effekter af 
opgaveevalueringer, der fremgår af Tabel 7 (2-3 % for de fleste prøver). 
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Figur 11. "Hvordan var det at løse opgaverne?" Diagrammet viser fordelingen af elevernes evalueringer 
efter anden testdag.  
 
I næste tabel (Tabel 8) vises det, i hvor høj grad forskelle i deltagernes prøveresultater 
faldt sammen med forskelle i deres regionale baggrund (i hvilket amt og på hvilken 
skole de hørte hjemme), forældrenes uddannelseslængde samt hyppigheden af 
biblioteksbesøg og højtlæsning.  
 Da variationen i resultater mellem skoler var væsentlig større end 
variationen mellem amter (jf. resultaterne i Tabel 3 og 4 ovenfor), er det ikke 
overraskende, at prøveresultaterne har stærkere sammenhæng med, hvilken skole 
deltagerne gik på, end hvilket amt de boede i. Op til 20 % af variationen i 
prøveresultater faldt sammen med skoleforskelle. Selv om man umiddelbart ud fra 
Tabel 4 kan synes, at prøveresultaterne varierede ganske meget fra skole til skole, så var 
den største del af variationen i resultater (nemlig de resterende mindst 80 %) dog stadig 
variation mellem deltagere der gik på samme skole. 
 

 Amt Skole
Mors

 uddannelse
Fars

 uddannelse
Biblioteks- 

besøg 
Historie-
frekvens

Forlyd 6,8 20,1 6,0 8,2 2,4 1,9
Hvad rimer? 11,0 20,0 3,0 4,5 1,1 2,1
Skelne bogstaver/tal 3,1 6,1 3,4 3,1 0,3 0,4
Bogstavudpegning 4,7 9,1 4,0 5,0 1,6 1,2
Bogstav-lyd-kendskab 10,0 17,4 3,9 10,3 2,4 2,0
Ordkendskab 8,7 20,0 7,4 7,2 2,4 4,9
Lytteforståelse 7,0 13,7 8,0 8,0 0,8 2,6
 
Tabel 8. Effekter af baggrundsvariablene amt, skole, forældreuddannelse, biblioteksbesøg og 
"historiefrekvens". Tallene er estimater af variablenes fælles variation med resultaterne i hver prøve (i 
procent). 
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Længden af forældrenes uddannelse blev opgjort på en skala med seks trin. Der blev 
givet 1 point for hhv. grundskole og gymnasial uddannelse og derudover yderligere et 
point per to års videre uddannelse, dog maksimalt fire point. Graden af samvarians 
mellem prøveresultater og forældreuddannelse gik fra omkring 3 til 10 % og var således 
af en vis, men ikke overvældende styrke. Effekterne af moderens og faderens 
uddannelseslængde var cirka lige store – dog viste faderens uddannelse stærkere 
sammenhæng med bogstav-lyd-kendskab end moderens. Denne styrkeforskel skyldtes 
primært, at børn af fædre med en lang uddannelse scorede højere end børn af mødre 
med en lang uddannelse. 
 Der blev også indsamlet oplysninger om, hvor hyppigt deltagerne i 
undersøgelsen lånte bøger på et bibliotek, og hvor tit de fik læst/fortalt historier af deres 
forældre. Hyppighedernes fordeling kan ses i Figur 12 (biblioteksbesøg) og Figur 13 
("historiefrekvens"). Som det ses, låner det typiske danske børnehaveklassebarn ofte 
bøger på biblioteket (hver eller hver anden måned), og det ser også ud til, at bøgerne 
bliver læst: Det typiske barn får en historie mindst en gang om ugen.  
 Effekterne af biblioteksbesøg og historielæsning var imidlertid ret små. 
Den stærkeste sammenhæng blev – ikke helt uventet – fundet mellem historielæsning 
og ordkendskab. Graden af samvarians på 4,9 % svarer nogenlunde til de 
sammenhænge, der er fundet i tidligere undersøgelser af forholdet mellem højtlæsning 
og ordkendskab (Elbro, 1997). Sammenhængen var nogenlunde jævn (jo flere historier, 
jo større ordkendskab). Effekterne af biblioteksbesøg skyldtes derimod primært, at 
gruppen med sjældne biblioteksbesøg scorede lavere end de øvrige grupper. 

hver måned
ca. hveranden måned
ca. hvert kvartal
ca. halvårligt
sjældnere

biblioteksbesøg

Pies show counts48,06%
n=360

16,96%
n=127

15,75%
n=118

5,61%
n=42

13,62%
n=102

 
 
Figur 12. "Hvor tit låner dit barn bøger på et bibliotek?" Svarenes fordeling på fem kategorier. 
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dagligt
ugentligt
månedligt
sjældnere

historiefrekvens

Pies show counts

33,16%
n=254

43,21%
n=331

17,36%
n=133

6,27%
n=48

 
Figur 13. "Hvor tit får dit barn læst/fortalt en historie af en af sine forældre?" Svarenes fordeling på fire 
kategorier. 
 
 
 
Børnehaveklassen, individuelle prøver 
 
Tabel 9 giver en oversigt over resultaterne i de individuelt afviklede prøver. Som det ses 
i kolonnen N, var det ikke alle 36 deltagere i den individuelle del, der gennemførte alle 
prøverne. Specielt var der mange, der afbrød eller ikke ønskede at deltage i prøven af 
grammatisk opmærksomhed, som lå sidst i prøveprogrammet.  
 
Prøvescorerne i den individuelle del blev opgjort som et samlet antal korrekte, og der er 
derfor ikke lavet analyser af opgavepålidelighed. Der blev dog opgjort separate scorer 
for hver af billedbenævnelsesprøvens to halvdele. Korrelationen mellem disse delscorer 
var 0,66 for antallet af korrekte svar og 0,77 for antallet af sekunder per korrekt 
benævnt billede. Billedbenævnelsesprøvens sammenhæng med gruppeprøven af 
ordkendskab var som tidligere nævnt moderat til middelstærk (se resultatafsnittet vedr. 
gruppeprøverne ovenfor). At sammenhængene ikke var stærkere, kan skyldes, at 
billedbenævnelsesprøvens følsomhed var noget begrænset. Ingen scorede færre end 70 
rigtige (af de 100 mulige) – og 36 % af deltagerne havde en fejlprocent på 10 eller 
derunder. 
 Også andre af de individuelle prøver viste en begrænset følsomhed. 
Gennemsnitsscoren i Gentagelse af nonsensord lå i den øverste del af variationsområdet 
–  hvilket tyder på, at prøven med fordel kunne have været gjort sværere. En tredjedel af 
de børn, der gennemførte prøven Grammatisk opmærksomhed, scorede minimalt (1 eller 
slet ingen rigtige). I betragtning af, at yderligere 11 børn opgav at gennemføre denne 
prøve, var det ganske tydeligt, at opgaverne her var for vanskelige for de fleste. Endelig 
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skal det bemærkes, at fordelingen af scorer i prøven Morfologisk opmærksomhed var 
bimodal, idet scorerne samlede sig om ekstremerne: Tendensen var, at deltagerne enten 
havde ingen/meget få opgaver rigtige, eller at de havde alle/næsten alle opgaver rigtige. 
Om deltagerne kunne klare prøven, var således snarere et enten-eller-spørgsmål end et 
gradsspørgsmål. 
 

N Gennemsnit SD Minimum Maksimum
Billedbenævnelse (100) 36 86,9 7,0 70 98
Sekunder per korrekt billede  36 5,1 0,9 3,9 7,1
Benævneoverbegreber (15) 35 7,3 2,9 0 12
Sætningsparalleller (12) 35 9,4 1,6 5 12
Gentagelse af sætninger (10) 36 5,3 1,8 2 9
Gentagelse af nonsensord (20) 36 14,4 3,3 2 19
Morfologisk opmærksomhed (20) 34 10,1 7,0 0 20
Grammatisk opmærksomhed (8) 25 2,8 2,2 0 7

 
Tabel 9. Resultatoversigt for individuelt afviklede prøver i børnehaveklassen. Det maksimalt opnåelige 
antal rigtige er givet i parentes efter navnet på hver prøve. N = Antal deltagere. SD = Standardafvigelse.  
 
 
2. klasse, gruppeprøver 
 
Tabel 10 giver en oversigt over resultaterne af prøverne i 2. klasse. Bemærk, at der er 
opgjort tre forskellige scorer for prøven Stavning – dels antallet af ord, der var stavet 
lydbevarende, dels antallet af ord, der var stavet korrekt, og endelig en samlet score 
(summen af lydbevarende og korrekt stavede ord). Deltagertallet var lavest i denne 
prøve, fordi en enkelt klasse ikke gennemførte den. Deltagertallet var også relativt lavt i 
prøven Ordkendskab, fordi den var fordelt på to prøvedage. Der kunne derfor kun 
beregnes en score for deltagere, der var til stede begge dage.  
 
Opgavernes pålidelighed var ganske høj, idet prøvernes reliabilitetskoefficienter 
(Cronbachs alfa) lå på mindst 0,77 (kolonnen Reliabilitet). Også prøvernes følsomhed 
var tilfredsstillende, idet gennemsnitsscorerne generelt lå nogenlunde midt mellem den 
minimale og den maksimale score – dog med enkelte undtagelser (se næste afsnit). 
 
 N Gennemsnit SD Minimum Maksimum Reliabilitet
Ordlæs (90) 708 46,7 14,9 6 89 0,93 
Ikke lydrette ord (38) 723 16,4 9,8 0 38 0,87 
Læseforståelse (38) 722 18,4 8,3 1 37 0,82 
Stavning lydbevarende (12) 687 8,3 3,6 0 12 0,89 
Stavning korrekt (12) 687 2,7 2,3 0 12 0,77 
Stavning i alt (24) 687 10,9 5,4 0 24 0,89 
Sætningsdiktat (22) 710 13,9 5,6 0 22 0,89 
Ordkendskab (42) 688 31,2 5,7 12 41 0,87 
 
Tabel 10. Deltagerresultater for prøverne i 2. klasse. Det maksimalt opnåelige antal rigtige er givet i 
parentes efter navnet på hver prøve. N = Antal deltagere. SD = Standardafvigelse. 
Reliabilitetskoefficienterne er Cronbachs alfa. For prøverne med tidsgrænse bygger reliabilitetsmålene på 
de første opgaver i prøverne, som de fleste nåede at løse (Ordlæs: første 40 opgaver, Ikke lydrette ord: 
første 14 opgaver, Læseforståelse: første 16 opgaver). 
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Bemærkninger om de enkelte prøver 
Resultaterne af ordlæseprøven Ordlæs blev sammenholdt med resultaterne af prøven 
OS64 (Nielsen m.fl., 1989), som var blevet brugt i en stor del af de deltagende klasser 
(normalt mod slutningen af 1. klasse). Blandt de 39 klasser havde 29 brugt OS64. Fire 
klasser havde ikke brugt den, og for seks klasser mangler der oplysninger. Fra 20 
klasser fik vi oplyst elevernes scorer i OS64 efter 5 minutters prøvetid (antal korrekte). 
For at undgå variation, der skyldtes forskelle i prøvetidspunkt, så vi dog bort fra 
resultaterne fra tre klasser, der først havde taget OS64 i  2. klasse. 
 Overensstemmelsen mellem OS64 taget i slutningen af 1. klasse og 
Ordlæs taget i oktober-november i 2. klasse var meget fin; man kan sige, at de to 
ordlæseprøver "var enige" om deltagernes læsefærdigheder. Korrelationskoefficienten 
var så stærk som 0,67 (N = 274). Det er bemærkelsesværdigt af to grunde: For det første 
var der for de flestes elevers vedkommende næsten et halvt år imellem de to 
prøvetidspunkter. Og for det andet viste OS64-scorerne en udtalt lofteffekt. 47 % af de 
elever, der havde taget OS64 sidst i 1. klasse, havde efter 5 minutters prøvetid løst alle 
opgaverne med højst to fejl (62-64 rigtige). OS64 har således en meget begrænset 
følsomhed for forskelle blandt de bedste læsere. Til sammenligning var der kun 4 % af 
deltagerne i Ordlæs, der klarede at løse flere end 80 af de 90 opgaver korrekt. Man må 
formode, at korrelationen mellem de to prøver ville have været endnu stærkere, hvis de 
var blevet taget på samme tid, og hvis OS64 havde haft samme følsomhed som Ordlæs. 
 
Undersøgelsens anden prøve af ordlæsning, Ikke lydrette ord,  havde en meget god 
overensstemmelse med Ordlæs, hvor ordene, der skal læses, er lydrette ord. Den 
indbyrdes korrelation var 0,81 (N = 694). Trods forskellen i opgaver (lydrette vs. 
lydrette ord) var vurderingen af deltagernes læsefærdighed altså omtrent den samme i de 
to læseprøver. Også Ikke lydrette ord viste god overensstemmelse med OS64-
resultaterne fra slutningen af 1. klasse (r = 0,63; N = 277). 
 
Prøven Læseforståelse var oversat og bearbejdet fra en svensk prøve af læsefærdighed 
(Lundberg, 2001; se afsnittet Materialer ovenfor). I den indledende vejledning til den 
svenske prøve oplyses det, at en gruppe svenske børn fra 2. klasse, der tog den svenske 
prøve i oktober-november måned (dvs. samme testtidspunkt som i vores danske 
undersøgelse), i gennemsnit scorede 20,2 rigtige efter de 10 minutters prøvetid (SD = 
8,38; N = 486). Disse svenske børn klarede sig således lidt bedre end de danske børn, 
der tog den danske udgave af prøven og havde 18,4 rigtige opgaver i gennemsnit. Det er 
som bekendt ikke første gang danske børn scorer lavere end børn i andre nordiske lande 
i læsning – men forskellen var trods alt ikke stor, og det skal understreges, at der kan 
sættes spørgsmålstegn ved deltagergruppernes (både den danske og den svenske 
gruppes) repræsentativitet. 
 
Prøven af stavning blev som nævnt scoret på tre forskellige måder. Der var lofteffekt, 
når scoren blev opgjort som antal ord, der var stavet lydbevarende, idet 35 % af 
deltagere scorede (nær) maksimum (11 eller 12 lydbevarende stavemåder). Til gengæld 
var der gulveffekt, når scoren blev opgjort som antal korrekt stavede ord, idet  33 % af 
deltagere højst stavede et enkelt ord helt korrekt. Følsomheden var derimod 
tilfredsstillende, både i bunden og i toppen, når de to stavescorer blev lagt sammen til et 
samlet mål. 
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I prøven af ordkendskab lå gennemsnitsscoren i den øvre ende af skalaen, dog uden at 
der var lofteffekt. Det typiske barn løste således et flertal af opgaverne korrekt. 4 % af 
deltagerne scorede tæt på maksimum (40-41 rigtige; ingen klarede alle 42 opgaver helt 
uden fejl), mens der kun var 0,4 % af deltagerne, der scorede på gætteniveau (14 eller 
færre rigtige). Overensstemmelsen med resultaterne af ordkendskabsprøven i 
børnehaveklassen var god i betragtning af, at der var over to år mellem 
prøvetidspunkterne (r = 0,62; N = 578).  
 
Resultater per skole og per amt 
 

 N
Amtssnit,

gennemsnit SD
Amtssnit, 
minimum 

Amtssnit, 
 maksimum 

Ordlæs (90) 13 45,2 3,8 40,3 51,4 
Ikke lydrette ord (38) 13 15,2 3,5 8,2 21,2 
Læseforståelse (38) 13 17,1 2,8 12,4 21,9 
Stavning lydbevarende (12) 13 8,1 0,8 7,3 9,9 
Stavning korrekt (12) 13 2,4 0,6 1,7 3,3 
Stavning i alt (24) 13 10,6 1,3 9,3 13,2 
Sætningsdiktat (22) 13 13,6 1,3 12,3 16,1 
Ordkendskab (42) 13 30,3 3,1 21,9 34,4 
 
Tabel 11. Amtsresultater for gruppeprøver i 2. klasse. Det maksimalt opnåelige antal rigtige er givet i 
parentes efter navnet på hver prøve. N = Antal amter/amtskommuner. SD = Standardafvigelse.  
 

 N
Skolesnit,

gennemsnit SD
Skolesnit, 
minimum 

Skolesnit, 
 maksimum 

Ordlæs (90) 30 45,2 5,4 36,3 56,0 
Ikke lydrette ord (38) 30 15,5 3,3 8,2 22,5 
Læseforståelse (38) 30 17,5 3,0 12,2 23,4 
Stavning lydbevarende (12) 30 8,0 1,2 5,2 10,2 
Stavning korrekt (12) 30 2,5 0,7 1,2 4,0 
Stavning i alt (24) 30 10,6 1,8 6,4 13,7 
Sætningsdiktat (22) 30 13,4 1,9 8,2 16,1 
Ordkendskab (42) 30 30,8 3,1 21,9 35,8 
 
Tabel 12. Skoleresultater for gruppeprøver i 2. klasse. Det maksimalt opnåelige antal rigtige er givet i 
parentes efter navnet på hver prøve. N = Antal skoler. SD = Standardafvigelse.  
 
Som resultaterne fra børnehaveklassen ovenfor er også resultaterne fra 2. klasse opgjort 
per amt og per skole – se Tabel 11 og 12 herover. Forskellene mellem amter 
fremlægges igen, fordi deltagergruppens geografiske fordeling ikke var helt 
repræsentativ – men det skal atter understreges, at de fleste amter kun var repræsenteret 
af en enkelt eller to skoler/klasser.  
 
Opgørelsen af resultater per skole viser, at der var betydelige forskelle på, hvor langt 
eleverne på forskellige skoler var nået i deres danskfaglige udvikling. I mange tilfælde 
er det laveste skolegennemsnit kun cirka det halve af det højeste skolegennemsnit. Det 
bør her erindres, at der også blev fundet markante forskelle mellem deltagernes 
færdigheder på forskellige skoler i prøverne ved starten af børnehaveklassen. Det er 
således ikke sikkert, at forskellene i resultater i 2. klasse kan tilskrives forskelle i 
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effektiviteten af skolernes undervisning. I afsnittet om Sammenhænge med 
baggrundsoplysninger nedenfor ses der nærmere på graden af sammenhæng mellem 
amt/skole og prøveresultater. 
 
 
Resultater efter køn og sprogbaggrund 
 
 Køn Sprogbaggrund 
 Piger Drenge Dansktalende forælder Andre 
Ordlæs (90) 46,3 (13,9) 47,3 (15,8) 47,4 (15,1) 42,0 (11,7)
Ikke lydrette ord (38) 16,5 (9,6) 16,4 (10,1) 16,7 (10,0) 15,1 (7,7) 
Læseforståelse (38) 19,1 (8,3) 18,0 (8,3) 18,9 (8,3) 16,1 (6,6) 
Stavning lydbevarende (12) 8,6 (3,4) 8,0 (3,7) 8,4 (3,6) 8,0 (3,2) 
Stavning korrekt (12) 2,9 (2,4) 2,5 (2,3) 2,8 (2,4) 2,2 (1,7) 
Stavning i alt (24) 11,6 (5,2) 10,4 (5,5) 11,1 (5,5) 10,2 (4,5) 
Sætningsdiktat (22) 14,6 (5,5) 13,3 (5,7) 14,1 (5,6) 12,4 (5,2) 
Ordkendskab (42) 31,2 (5,5) 31,7 (5,6) 32,1 (5,0) 23,6 (6,4) 
 
Tabel 13. Gennemsnitsresultater (med standardafvigelser) efter køn og sprogbaggrund. 
 
Tabel 13 viser resultaterne efter deltagernes køn og sprogbaggrund. Se også oversigten 
over resultaternes grad af samvarians med disse baggrundsvariable i Tabel 15 nedenfor.  
 Som det var tilfældet i børnehaveklassen, er forskellen mellem piger og 
drenges resultater ikke stor. Tendensen er stadig, at pigerne klarer sig lidt bedre end 
drengene. 
 Deltagernes sprogbaggrund var i børnehaveklasseundersøgelsen inddelt i 
to kategorier: børn, der i hjemmet talte dansk eller et nabosprog, vs. børn, der talte andre 
sprog. I undersøgelsen i 2. klasse blev sprogbaggrunden opgjort på en lidt anden måde, 
men stadig med blot to kategorier: børn med mindst én forælder, der normalt talte dansk 
med barnet, vs. andre børn (se afsnittet Deltagere ovenfor).  
 Som i børnehaveklassen var der en markant forskel på resultaterne, når det 
gjaldt ordkendskab. Det kan ikke overraske, at gruppen, der ikke talte dansk derhjemme, 
scorede lavere her. Derimod er det bemærkelsesværdigt – og glædeligt – at 
gruppeforskellene var langt mindre dramatiske, når man ser på færdigheder i læsning og 
skrivning. Den mest markante forskel her var i prøven Ordlæs. 
 
 
Indbyrdes sammenhænge mellem prøveresultaterne 
Prøverne i 2. klasse rettede sig mod færdigheder, der ofte var indbyrdes stærkt 
forbundne. De indbyrdes sammenhænge mellem resultaterne af de forskellige prøver 
fremgår af Tabel 14. Som i de tidligere tabeller (vedr. resultater fra børnehaveklassen) 
rapporteres den fælles variation i procent. 
 
Den stærke sammenhæng mellem de to ordlæsningsmål, Ordlæs og Ikke lydrette ord, er 
allerede nævnt ovenfor. De to ordlæsningsmål viste også stærk sammenhæng med 
prøven Læseforståelse (omkring 60 % fælles variation). Det er der ikke noget 
usædvanligt i, da forskelle i begynderes læseforståelse i høj grad afhænger af deres 
færdighed i at læse enkeltord (se fx Bowey, 2005). Det er dog interessant, at målene på 
ordlæsning ikke havde så stærk sammenhæng med ordkendskab, som målet på 
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læseforståelse havde. Dette kan afspejle, at ordkendskabet har selvstændig betydning 
for forståelseskomponenten i læseforståelse. 
 De tre læseprøver viste også stærk sammenhæng med prøverne af stavning 
(især det samlede mål, der som nævnt var det mest følsomme). Også dette er, hvad man 
ville vente ud fra tidligere korrelationsundersøgelser (fx Ehri, 2000). Den særlig stærke 
sammenhæng mellem læsning af ikke-lydrette ord og korrekt stavning afspejler 
formodentlig, at kendskab til specifikke ords stavemåde var en væsentlig fordel i begge 
prøver. Derimod kan man bedre klare sig uden ordspecifik viden, når de ord, der skal 
læses, er lydrette, og når det blot kræves, at ord staves lydbevarende. 
 Sammenhængen mellem målet på lydbevarende stavning og 
Sætningsdiktat var meget stærk. Det afspejler givetvis, at lydbevarende stavning var et 
af scorekriterierne i Sætningsdiktat (se afsnittet Materialer ovenfor). 
 

 Ordlæs Ikke lr. ord Læseforst.
Stavning 

lydbev. 
Stavning  

korrekt 
Stavning

i alt
Sætnings-

diktat
Ordlæs 100   
Ikke lydrette ord 65 100   
Læseforståelse 58 63 100   
Stavning lydbevarende 38 34 34 100  
Stavning korrekt 37 49 37 45 100 
Stavning i alt 44 47 42 90 76 100
Sætningsdiktat 41 37 42 68 39 66 100
Ordkendskab 11 7 15 7 10 10 10
 
Tabel 14. Indbyrdes sammenhænge (procent fælles variation) mellem prøveresultater i 2. klasse. 
 
 
Sammenhænge med baggrundsoplysninger 
Med samme forbehold som i afsnittet om baggrundsvariablenes sammenhæng med 
resultaterne fra børnehaveklassen rapporteres her sammenhænge mellem en række 
baggrundsvariable og resultaterne fra 2. klasse. De rapporterede mål er igen den fælles 
variation i procent. 
 For overskuelighedens skyld er de to ordlæsningsmål kombineret til ét mål 
(beregnet som den gennemsnitlige z-score for de to mål). For stavning benyttes det 
samlede mål (lydbevarende plus korrekt stavede ord).  
 Multiple choice-baserede scorer er i analyserne i dette afsnit korrigeret for 
gættesvar på følgende måde: Fra antallet af korrekt besvarede opgaver er fratrukket 
gættescoren, som er den score, man kan forvente at opnå ved at vælge et tilfældigt svar i 
hver opgave. Ved opgaver med fire valgmuligheder er gættescoren en fjerdedel af 
antallet af besvarede, mens gættescoren ved opgaver med tre valgmuligheder er en 
tredjedel af antallet af besvarede opgaver. Hvor resultatet af denne korrektion var en 
negativ score, blev scoren rettet til 0. 
 
Tabel 15 samler målenes sammenhæng med en række baggrundsvariable: køn, 
sprogbaggrund, søskendeforhold og regional baggrund.  
 Scorernes sammenhæng med køn og sprogbaggrund er allerede 
kommenteret i forbindelse med Tabel 13 ovenfor. Det skal dog igen pointeres, at 
sprogbaggrundens indflydelse på den samlede variation blev begrænset af, at børn, der 
ikke talte dansk derhjemme, udgjorde en forholdsvis lille del af deltagergruppen.  
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 Som tidligere nævnt blev sprogbaggrunden opgjort på en lidt anden måde i 
2. klasse end i børnehaveklassen. Men det er værd at bemærke, at sprogbaggrundens 
sammenhæng med ordkendskab ligger på samme niveau som i børnehaveklassen – 
mens den er mindre for læsning og skrivning i 2. klasse, end den var for fonologisk 
opmærksomhed i børnehaveklassen. Det tyder på, at børnene i 2. klasse, der ikke taler 
dansk derhjemme, sprogligt set ikke er længere bagud, end de var, da de begyndte i 
skolen. 
 Effekterne af antal søskende og søskendestatus (enebørn vs. ældstebørn 
vs. mellembørn vs. yngstebørn; jf. resultatafsnittet vedr. børnehaveklassen ovenfor) var 
generelt lidt stærkere end i børnehaveklassen, men stadig beherskede. Effekten af 
søskendetal skyldtes primært, at gruppen med mange søskende (4 eller flere) scorede 
lavere end de øvrige grupper. Der var også en tendens til, at enebørn scorede lidt højere 
end andre børn. Denne enebarnseffekt viste sig også på variablen søskendestatus. 
Effekten af søskendestatus skyldtes desuden en tendens til, at ældstebørn scorede lidt 
højere end yngstebørn. 
 Endelig viser tabellen effekten af regionale tilhørsforhold (amt og skole, 
jf. resultatoversigterne i Tabel 10 og 11 ovenfor). Her er det påfaldende, at 
sammenhængen mellem skole og Ordkendskab er lidt større end i børnehaveklassen 
(25, 3 % mod 20 % i børnehaveklassen). Det kan tyde på, at polariseringen mellem 
skoler er vokset lidt, men forskellen bør ikke overfortolkes. Prøverne af ordkendskab i 
børnehaveklassen og 2. klasse stillede måske ikke helt de samme krav til deltagerne. Og 
det er bemærkelsesværdigt, at for læse- og skrivemålene er effekten af skole mindre, 
end den var for fonemopmærksomhed i børnehaveklassen.  
 

 Køn 
Sprog-

baggrund
Antal

 søskende
Søskende-

status Amt Skole 
Ordlæsning 0,0 0,7 1,7 1,0 9,0 13,3 
Læseforståelse 0,9 1,3 1,9 1,5 8,8 14,0 
Stavning 1,1 0,2 2,6 1,1 5,9 10,7 
Sætningsdiktat 1,4 0,7 3,1 1,1 5,1 11,1 
Ordkendskab 0,2 17,5 2,8 1,0 14,7 25,3 
 
Tabel 15. Effekter af deltagernes køn, sprogbaggrund, søskendeforhold og regionale tilhørsforhold (amt 
og skole). Tallene er estimater af baggrundsvariablenes fælles variation med resultaterne i hver prøve (i 
procent). 
 
 
I Tabel 16 ses der på effekter af forældrenes uddannelse og læsevaner. Forældrenes 
uddannelse blev opgjort på en lidt anden måde i undersøgelsen i 2. klasse end i 
børnehaveklasseundersøgelsen. I stedet for en skala med seks trin (se resultatafsnittet 
vedr. børnehaveklassen ovenfor) blev uddannelseslængden her opgjort som summen af 
antal år i hhv. grundskole (dog maks. 10 år), gymnasial uddannelse (dog maks. 6 år) og 
øvrig uddannelse (dog maks. 8 år). Den nye (og lidt mere fintmærkende) opgørelse af 
forældreuddannelse stemte godt overens med den tidligere opgørelse (korrelationerne 
mellem målene var 0,78 for moderens uddannelse og 0,74 for faderens uddannelse.) 
 Trods bestræbelserne på at få et bedre mål på forældreuddannelse var 
effekterne stadig ret beskedne. Stærkest var de for Ordkendskab. Som i 
børnehaveklassen var effekterne af mors og fars uddannelse i de fleste tilfælde cirka lige 
stærke.  
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 I spørgeskemaet til forældre i 2006 blev der spurgt til, hvor meget tid de 
brugte på at læse i hjemmet, og hvor mange bøger der var i barnets hjem. I begge 
tilfælde var der fire svarkategorier. (Ugentlig læsning: højst 1 time / 1-5 timer / 6-10 
timer / Mere end 10 timer. Antal bøger: Højst 25 / 26-100 / 101-200 / Flere end 200.) 
Man kunne forestille sig, at forældrenes læsevaner i højere grad end deres 
uddannelseslængde påvirker børnenes egen læsning, men at dømme ud fra 
effektstørrelserne i tabellen forholder det sig ikke sådan. Effekterne af forældrenes 
læsning var generelt svagere end effekterne af deres uddannelseslængde. Det kan dog 
have betydning, at uddannelseslængde var opgjort på en mere fintmærkende skala end 
læsevaner.  
 Sammenhængen med forældres læsning var stærkere for Ordkendskab end 
for målene på læse- og skrivefærdigheder, og effekterne af faderens læsning var 
gennemgående stærkere end effekterne af moderens læsning. Primært skyldtes 
effekterne relativt lave scorer hos børn af forældre der sjældent læser i hjemmet (mindre 
end en time om ugen). 
 Effekterne af antal bøger i hjemmet var cirka på niveau med effekterne af 
forældrenes uddannelseslængde. Effekterne skyldtes, at deltagerscorerne havde tendens 
til at falde med antallet af bøger i hjemmet. Dog scorede grupperne med 101-200 bøger 
og flere end 200 bøger i hjemmet omtrent på samme niveau.  
 

 
Mors 

uddannelse
Fars 

uddannelse
Mors 

læsning
Fars 

læsning 
Bøger i 

hjemmet
Ordlæsning 1,5 2,1 0,3 1,4 1,2
Læseforståelse 3,8 3,6 0,9 1,2 3,2
Stavning 2,0 1,2 0,4 1,5 1,6
Sætningsdiktat 1,2 1,3 0,7 1,2 2,5
Ordkendskab 7,0 4,1 3,0 5,4 8,2
 
Tabel 16. Effekter af forældres uddannelse, forældrenes læsning og antal bøger i hjememt. Tallene er 
estimater af baggrundsvariablenes fælles variation med resultaterne i hver prøve (i procent). 
 
 
I spørgeskemaet til eleverne i 2. klasse blev de blandt andet spurgt, hvad synes de om at 
gå i skole, og hvad de syntes om at læse i fritiden. I begge tilfælde var der fire 
svarkategorier (Rigtig godt / Godt / Halvgodt / Dårligt). Lagkagediagrammerne i Figur 
14 og Figur 15 viser fordelingen af svar på de to spørgsmål. Omkring 91 % af eleverne 
angav, at de syntes "godt" eller "rigtig godt" om at gå i skole. Eleverne var generelt også 
glade for at læse. Her var der 77 % der svarede "godt" eller "rigtig godt". 
 Tabel 17 viser effekten af disse to baggrundsvariable ("skoleglæde" og 
"læseglæde"). Elevernes skoleglæde havde stort set ingen sammenhæng med deres 
resultater i prøverne, men her skal det med i billedet, at variationen i skoleglæde var 
begrænset, da altså næsten alle var glade for at gå i skole. 
 Til gengæld afspejlede deltagernes glæde ved at læse sig ret tydeligt i 
deres læsefærdigheder. Eller omvendt. Det kan selvfølgelig i lige så høj grad være 
deltagernes læsefærdigheder, der afspejles af deres læseglæde. Effekterne var tydelige 
både for målene på læsning og skrivning (6-7 % fælles variation). Derimod var der 
ingen særlig sammenhæng mellem læseglæde og ordkendskab. 
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Ri gtig godt
Godt
Halvgodt
Dårligt

Hvad synes du om at gå i skole?

Pies show counts

52,84%
n=38238,31%

n=277

8,02%
n=58

0,83%
n=6

 
Figur 14. Fordeling af svar på spørgsmålet "Hvad synes du om at gå i skole?" N = 723. 

Rigtig godt
Godt
Halvgodt
Dårligt

Hvad synes du om at læse når du har fri?

Pi es show counts

37,67%
n=272

39,47%
n=285

19,39%
n=140

3,46%
n=25

Figur 15. Fordeling af svar på spørgsmålet "Hvad synes du om at læse når du har fri?" N = 722. 
 
 
I spørgeskemaet til dansklærerne blev der blandt andet spurgt til, hvilken læsebog 
klassen brugte, og til lærerens erfaring. Lærererfaringen blev opgjort på to måder: dels 
antallet af år som lærer, dels antallet af begynderklasser (1.-2. klasse), som læreren 
havde undervist i dansk.  
 Læsebogen blev oplyst for 36 klasser (af de 39, der deltog). I tilfælde, 
hvor klassen havde skiftet læsebog, er det læsebogen brugt i 1. klasse, der er noteret, og 
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i tilfælde, hvor der blev nævnt flere læsebøger, er det den først anførte, der er noteret. 
Klasserne fordelte sig på blot fem forskellige læsebogssystemer, jf. Tabel 18. Det ses, at 
den klart hyppigst brugte læsebog var Den første læsning (brugt af godt halvdelen af 
klasserne). 
 
 

Lærererfaring 
 Skoleglæde Læseglæde Læsebog År som lærer Erfaring med begyndere
Ordlæsning 0,4 6,9 1,9 0,1 0,0
Læseforståelse 0,7 7,2 2,5 0,0 0,1
Stavning 0,7 6,4 2,4 0,0 0,1
Sætningsdiktat 0,2 6,4 1,1 0,7 0,2
Ordkendskab 0,2 0,4 5,9 0,2 0,2
 
Tabel 17. Effekter af "skoleglæde", "læseglæde", læsebog og lærererfaring. Tallene er estimater af 
baggrundsvariablenes fælles variation med resultaterne i hver prøve (i procent). 
 
 
 Antal klasser Antal elever (pct.) 
Den første læsning 19 377 (54) 
Nisserne i Ådal 6 109 (16) 
Alle tiders dansk 4 79 (11) 
Tid til dansk 4 78 (11) 
Søren og Mette 3 56 (8) 
I alt 36 699 (100) 
 
Tabel 18. Klassernes/deltagernes fordeling på læsebogssystemer. 
 
 
Som det ses i Tabel 17, faldt forskelle i elevernes prøveresultater dog kun i begrænset 
omfang sammen med forskelle i læsebog. Det skal understreges, at effekten af de 
enkelte læsebøger ikke kan vurderes med rimelig sikkerhed på dette grundlag. Det vil 
kræve en langt større undersøgelse, hvor hver læsebog er repræsenteret af flere klasser 
end her (se Borstrøm m.fl., 1999, for en undersøgelse af læsebogens betydning for den 
første læseudvikling). Det skal desuden bemærkes, at læsebogens sammenhæng med 
resultaterne i nærværende undersøgelse var stærkere for Ordkendskab end for 
læseprøverne. Hvis forskellene mellem læsebogsgrupperne primært skyldtes forskelle i 
læsebøgernes effektivitet, ville man vente at se den stærkeste effekt på læsemålene. 
 Her – som andre steder – kan der altså ikke siges noget sikkert om 
hvordan de fundne effekter skal fortolkes. Dog ser det ikke umiddelbart ud til, at 
læsebogseffekten kan tilskrives bagvedliggende forskelle i lærererfaringer: Uanset 
hvordan lærerens erfaring blev gjort op, var der stort set ingen sammenhæng med 
deltagernes resultater.  
 
Eleverne i 2. klasse blev i deres spørgeskema spurgt, hvilket fag i skolen de bedst kunne 
lide, og hvilket arbejde de kunne tænke sig at få, når de blev store. Vi fik svar på disse 
"tantespørgsmål" fra omkring 700 børn. Tabel 19 viser en hitliste for yndlingsfag, og 
Tabel 20 viser jobønskernes Top Tolv.  
 Mht. yndlingsfag viste de boglige fag dansk og matematik sig at være 
dem, som flest børn anførte som deres foretrukne. Dansk kan altså bestemt ikke siges at 
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være et upopulært fag (hvis nogen skulle have været i tvivl). Præferencerne kan dog 
afspejle, at eleverne har mange timer i dansk og matematik og dermed kan opbygge et 
særlig nært forhold til lærerne i disse fag.  
 At eleverne har lærerfaget nært inde på livet, afspejlede sig muligvis også 
i deres jobønsker. I en tid hvor søgningen til seminarierne er vigende, kan det måske 
være en opmuntring for nogle, at det erhverv, som flest elever (knap hver tiende) anførte 
som deres ønskejob, var skolelærer. Lærerfaget var endda en meget sikker nummer et 
foran dyrepasser og frisør. Den største kategori af svar var dog kategorien "Andre svar", 
som omfattede et hav af andre interessante jobmuligheder – deriblandt præst, 
lokomotivfører, chef for Legoland, kassedame, butikschef og slikforretning. 
 
 Antal Procent
1. Dansk 161 22
2. Matematik 158 22
3. Idræt/gymnastik 139 19
4. Billedkunst 108 15
5. Musik 53 7
6. Kristendom/religion 37 5
7. Natur og teknik 18 2
Andre svar 47 7
Total 721 100
 
Tabel 19. "Hvilket fag i skolen kan du bedst lide?" Hitliste for yndlingsfag. 
 
 
 Antal Procent
1. Skolelærer 60 9
2. Dyrepasser 43 6
3. Frisør 31 5
4. Politimand 24 4
5. Fodboldspiller 22 3
6. Dyrlæge 19 3
7. Læge 16 2
8. Tømrer 15 2
9. Kunstner 15 2
10. Pædagog 14 2
11. Mekaniker 14 2
12. Tandlæge 9 1
Andre svar 398 59
I alt 680 100
 
Tabel 20. "Hvilket arbejde kunne du tænke dig at få, når du bliver stor?" Jobønskernes Top Tolv. 
 
 
Effekterne af yndlingsfag og jobønsker rapporteres – mest som et kuriosum – i Tabel 
21. Effekterne af yndlingsfag var små og skyldtes blandt andet, at elever, der foretrak 
dansk, gennemgående scorede over middel – dog ikke på Ordkendskab, hvor det var 
gruppen, der foretrak kristendom/religion, der var topscorer. 
 Effekterne af jobønsker var noget stærkere, men det var ikke entydigt 
sådan, at elever med ambitioner om en boglig uddannelse scorede højt. Ganske vist 
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scorede eleverne med skolelærerambitioner gennemgående over middel, mens gruppen, 
der anførte tømrer som deres ønskejob, scorede under middel. Men også gruppen med 
læge som ønskejob scorede under middel (med stavning som eneste undtagelse) – 
hvorimod gruppen, der gerne ville leve af at spille fodbold, gennemgående scorede pænt 
over middel. 
 

 Yndlingsfag Jobønske Spejlvending
Store/små 
bogstaver Ordmellemrum

Ordlæsning 1,2 3,7 0,7 0,0 0,2
Læseforståelse 1,4 2,2 0,8 0,8 0,4
Stavning 0,6 3,3 2,9 0,5 0,4
Sætningsdiktat 1,0 1,5 2,5 0,8 1,3
Ordkendskab 2,4 3,1 0,1 0,1 0,0
 
Tabel 21. Effekter af yndlingsfag, jobønske og tre træk vedrørende skrivning: Spejlvending af bogstaver, 
brug af store vs. små bogstaver og brug af ordmellemrum. Tallene er estimater af baggrundsvariablenes 
fælles variation med resultaterne i hver prøve (i procent). 
 
 
Tabel 21 viser også effekten af tre træk vedrørende deltagernes skrivning. Ud fra 
deltagernes besvarelser af staveprøven blev det noteret, om de viste tendens til at 
spejlvende bogstaver, hvilket 13 % af dem gjorde. Denne gruppe deltagere scorede 
lavere end andre på skrivemålene (Stavning og Sætningsdiktat), men effekten var 
minimal for de øvrige mål. Spejlvending ser således ikke ud til at have nogen særlig 
sammenhæng med læsefærdigheder. At der var en effekt på skrivemålene lå i kortene, 
eftersom spejlvendinger af bogstaverne b og d førte til ikke-lydbevarende stavemåder, 
og dermed lavere scorer. 
 Et andet træk, der blev noteret ud fra besvarelserne af staveprøven, var, 
om deltagerne var konsekvente i deres brug af store og små bogstaver. Her viste 70 % 
tendens til at blande store og små bogstaver. 26 % brugte udelukkende enten små eller 
store bogstaver – mens en avantgarde på 4 % brugte stort bogstav ved 
sætningsbegyndelse og ellers kun små bogstaver. Brugen af store og små bogstaver 
viste ingen nævneværdig sammenhæng med deltagernes prøveresultater.  
 Det samme gjaldt et tredje træk ved deltagernes skriftsprog, nemlig deres 
brug af ordmellemrum (vurderet ud fra prøven Sætningsdiktat). Fordelingen af 
deltagerne, der altid vs. ikke altid havde adskilt ordene i de skrevne sætninger, var 82 
vs. 18 %. 
 
 
Sammenhængen mellem sproglige færdigheder i børnehaveklassen og 
læsning/stavning i 2. klasse 
 
Hvordan var sammenhængen mellem deltagernes sproglige færdigheder ved starten af 
børnehaveklassen og deres færdigheder i læsning og stavning to år senere? Tabel 22 
giver en oversigt over, hvor stor en del af variationen i prøveresultaterne fra 
børnehaveklassen der var fælles med variation i scorerne fra 2. klasse. Som i det 
foregående afsnit er der for 2. klasse-resultaterne brugt et samlet mål på ordlæsning, og 
scorerne er korrigeret for gættesvar.  
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2. klasse 

Børnehaveklassen Ordlæsning Læseforståelse Stavning 
Forlyd 20 21 24 
Hvad rimer? 11 14 10 
Skelne bogstaver/tal 11 11 9 
Bogstavudpegning 20 20 16 
Bogstav-lyd-kendskab 22 22 19 
Ordkendskab bhkl. 9 15 7 
Lytteforståelse 7 11 7 
 
Tabel 22. Oversigt over sammenhænge mellem resultater fra børnehaveklassen (gruppeprøver) og 
læsning/stavning  i 2. klasse. Tallene er estimater af den fælles variation (i procent). N≥555. 
 
 
Tallene i tabellen bekræfter i de fleste tilfælde de sammenhænge, der i tidligere 
undersøgelser er fundet mellem sproglige færdigheder i førskolealderen og senere 
læseudvikling. Man kan fx sammenligne med oversigten over kendte sammenhænge på 
side 99 i Elbro (2006). Sammenhængen mellem opmærksomhed på forlyd i 
børnehaveklassen og læsemålene i denne undersøgelse (20-21 % fælles variation) svarer 
således ganske præcist til, hvad der er fundet i tidligere undersøgelser. Det er ganske 
opmuntrende i betragtning af, at målet på forlydsopmærksomhed i denne undersøgelse 
var baseret på en gruppeprøve, hvor man i tidligere undersøgelser typisk har testet 
deltagerne individuelt. 
 Ud over opmærksomhed på forlyd er det – ganske som ventet – 
børnehaveklasseprøverne af kendskab til bogstaver og bogstavlyde, der viser stærkest 
sammenhæng med senere læsning med samvariansprocenter på (godt) 20 %.  I flere 
tidligere undersøgelser har man fundet endnu stærkere sammenhænge (omkring 30 % 
fælles variation). Det er dog værd at bemærke, at følsomheden af 
bogstavudpegningsprøven ikke var helt tilfredsstillende, og at prøven af bogstav-lyd-
kendskab bestod af blot 12 opgaver. Det er således ikke umuligt, at reviderede udgaver 
af disse prøver vil kunne vise endnu stærkere sammenhænge med senere læseudvikling. 
 Også sammenhængen mellem prøverne af hhv. ordkendskab og 
lytteforståelse og læsning i 2. klasse var af en styrke, som svarer nogenlunde til, hvad 
der er fundet tidligere. Når sammenhængene med læseforståelse var stærkere end 
sammenhængene med ordlæsning, skyldes det rimeligvis, at prøven i læseforståelse 
stillede større krav til deltagernes sprogforståelse end prøverne i ordlæsning. 
 
I sammenligning med læsemålenes samvarians med de forskellige baggrundsmål, der 
blev nævnt i forrige afsnit (køn, sprogbaggrund, forældreuddannelse etc.), må man 
afgjort sige, at samvariansen med sproglige forudsætninger i børnehaveklassen ligger i 
den stærke ende. Sammenhængene mellem sproglige forudsætninger i børnehaveklassen 
og senere læsning betyder, at man kan komme med kvalificerede gæt på 
børnehaveklassebørns senere læseudvikling, hvis man ved noget om deres sproglige 
færdigheder. Forudsigelserne vil dog være behæftet med stor usikkerhed. Når den 
fundne samvarians mellem sproglige forudsætninger og senere læsning er op til 24 %, 
er der jo stadig en stor variation i læsning (de resterende mindst 76 %), som ikke er 
forbundet med forskelle i bestemte forudsætninger i førskolealderen.  
 Det er dog muligt at lave statistiske modeller, der inddrager resultaterne 
fra flere forskellige børnehaveklasseprøver på én gang. Derved kan man forudsige en 
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større del af variationen i læsning (se afsnittet Forudsigelse af læsning/stavning med 
flere mål på én gang nedenfor). Men det er altså ikke sådan, at børns læseudvikling er 
100 % forudbestemt af, hvad de kan, når de begynder i børnehaveklassen.  
 
 

2. klasse 
Børnehaveklassen Ordlæsning Læseforst. Stavning N  
Billedbenævnelse 8 6 6 28/32/30 
Sekunder per korrekt 
billedbenævnelse 17 14 15 28/32/30 

Benævnelse af 
overbegreber 10 6 15 27/31/29 

Sætningsparalleller 11 3 3 27/31/29 
Gentagelse af 
sætninger 8 8 3 28/32/30 

Gentagelse af 
nonsensord 10 9 15 28/32/30 

Morfologisk 
opmærksomhed 5 1 11 27/30/29 

Grammatisk 
opmærksomhed 16 9 25 19/22/21 

 
Tabel 23. Oversigt over sammenhænge mellem resultater fra børnehaveklassen (individuelle prøver) og 
læsning/stavning  i 2. klasse. Tallene er estimater af den fælles variation (i procent). N = deltagerantallet 
for hhv. Ordlæsning/Læsning/Stavning. 
 
 
Tabel 23 viser sammenhængene mellem resultaterne af de individuelle prøver i 
børnehaveklassen og deltagernes senere læsning/stavning. Billedet her er mere broget, 
end det var for gruppeprøverne. Sammenhængenes styrke var, specielt for 
læseforståelse, ret beskedne. Dette var noget overraskende, da mange af de individuelle 
mål ellers sigtede på færdigheder, der forventedes at have større betydning for 
forståelseskomponenten i læsning end for afkodningskomponenten. 
 En anden overraskelse var, at prøven af billedbenævnelse (aktivt 
ordforråd) viste svagere sammenhæng med læsning end gruppeprøven af 
billedudpegning (receptivt ordforråd). Den individuelle prøve havde dog stærkere 
sammenhæng med læsning, når man så på benævnelseshastigheden (sekunder per 
korrekt billedbenævnelse). 
 At sammenhængene for de individuelle prøvers vedkommende ikke var så 
stærke som formodet, kan have at gøre med, at prøvernes følsomhed i flere tilfælde var 
utilfredsstillende (jf. resultatgennemgangen ovenfor). Desuden var antallet af deltagere 
pga. fraflytning/fravær reduceret ved prøverne i 2. klasse, i mange tilfælde til under 30.  
 
Forudsigelse af læsning/stavning med flere mål på én gang 
I det foregående afsnit blev der set på sammenhængene mellem resultaterne af de 
enkelte børnehaveklasseprøver og senere læsning. I et vist omfang er det den samme del 
af variationen i læsning, der kan forudsiges ud fra børnehaveklasseresultaterne. I mange 
tilfælde var der jo stærke indbyrdes sammenhænge mellem prøveresultaterne fra 
børnehaveklassen (jf. Tabel 6 ovenfor). Men i det omfang børnehaveklasseprøverne har 
sammenhæng med forskellige dele af variationen i læsning, vil man kunne forbedre den 
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samlede forudsigelse af senere læseudvikling ved at inddrage resultater fra flere 
forskellige børnehaveklasseprøver i samme statistiske model. Det forsøger vi så nu. 
 
 

Trin 
Tilføjet 
prædiktorvariabel 

Forudsagt 
variation i 

alt (%) R
R2 

(Korrigeret) Standardfejl 
1 Forlyd 19,8 0,45 0,20 0,86 
2 Bogstavudpegning 26,3 0,52 0,27 0,82 
3 Hvad rimer? 28,7 0,54 0,29 0,81 
4 Skelne bogstaver/tal 29,7 0,55 0,30 0,80 
5 Bogstav-lyd-kendskab 30,2 0,56 0,31 0,80 

 
Tabel 24. Trinvis regressionsanalyse med Ordlæsning som afhængig variabel. Frihedsgrader i modellens 
sidste trin = 1,  534.  
 
 

Trin 
Tilføjet 
prædiktorvariabel 

Forudsagt 
variation i 

alt (%) R
R2 

(Korrigeret) Standardfejl 
1 Forlyd 20,6 0,46 0,21 6,02 
2 Bogstavudpegning 26,4 0,52 0,27 5,80 
3 Hvad rimer? 29,9 0,55 0,30 5,66 
4 Ordkendskab 31,0 0,56 0,32 5,61 
5 Bogstav-lyd-kendskab 31,7 0,57 0,32 5,59 
6 Skelne bogstaver/tal 32,1 0,57 0,33 5,57 

 
Tabel 25. Trinvis regressionsanalyse med Læseforståelse som afhængig variabel. Frihedsgrader i 
modellens sidste trin = 1, 550.  
 
 
 

Trin 
Tilføjet 
prædiktorvariabel 

Forudsagt 
variation i 

alt (%) R
R2 

(Korrigeret) Standardfejl 
1 Forlyd 24,2 0,49 0,24 4,63 
2 Bogstavudpegning 27,7 0,53 0,28 4,52 
3 Hvad rimer? 29,6 0,55 0,30 4,46 

 
Tabel 26. Trinvis regressionsanalyse med Stavning som afhængig variabel. Frihedsgrader i modellens 
sidste trin = 1,  527.  
 
Tabel 24, 25 og 26 viser resultater af lineære regressionsanalyser med hhv. Ordlæsning, 
Læseforståelse og Stavning som afhængig variabel. De uafhængige variable (de 
variable, ud fra hvilke regressionsmodellen skal forudsige deltagernes resultater i den 
afhængige variabel – i tabellerne kaldt "prædiktorvariable") var i alle tre analyser 
resultaterne af gruppeprøverne i børnehaveklassen. Analyserne blev gennemført trinvis. 
På hvert trin af analysen blev en ny uafhængig variabel inddraget (nemlig den 
uafhængige variabel, som havde stærkest sammenhæng med den afhængige variabel) – 
indtil der ikke længere var variable, som kunne forudsige yderligere en signifikant del af 
variationen i den afhængige variabel (dvs. variation, som ikke allerede var forklaret på 
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et tidligere trin i modellen). Regressionsmodellerne inkluderede kun deltagere, for hvem 
der forelå en score for alle de variable, der indgik i analysen. 
 
De tre regressionsmodeller ligner hinanden meget – hvilket ikke er så overraskende i 
betragtning af at analysernes afhængige variable (Ordlæsning, Læseforståelse og 
Stavning) havde stærke indbyrdes sammenhænge (jf. Tabel 14 ovenfor). Hver af 
modellerne nåede i sidste trin op på at forudsige omkring 30 % af variationen i den 
afhængige variabel. Modellerne udpegede også de samme tre børnehaveklassevariable 
som de stærkest prædiktorer, nemlig Forlyd, Bogstavudpegning og Hvad rimer?. 
Derudover gav resultaterne af Bogstav-lyd-kendskab og Skelne bogstaver/tal yderligere 
bidrag til forudsigelsen af Ordlæsning og Læseforståelse, men disse bidrag var ganske 
små, idet de maksimalt forudsagde yderligere 1 % af variationen. For Læseforståelse 
gav også børnehaveklasseprøven Ordkendskab et lille bidrag (godt 1 %) til 
forudsigelsen.  
 Der blev også lavet analyser, hvor de kategoriske variable køn og 
sprogbaggrund (der ikke var inkluderet i analyserne i Tabel 24 til 26) blev tilføjet som 
prædiktorvariable i et sidste trin i modellerne. Køn forudsagde ikke yderligere 
signifikant variation i nogen af de afhængige variable, mens sprogbaggrund (deltagere 
med mindst én dansktalende forælder vs. andre deltagere) forudsagde yderligere 1 % af 
variationen i stavning.  
 
Hvornår har børnehaveklassebørn risiko for at blive svage læsere? 
Statistiske modeller som de netop viste giver indsigt i det generelle forhold mellem 
sproglige forudsætninger og senere læseudvikling. Denne indsigt kan være væsentlig 
nok – men i praksis vil man ofte ønske svar på nogle mere specifikke spørgsmål. I 
analyserne ovenfor var det hele variationen i læsning/stavning, der blev forsøgt 
forudsagt. Det, man er mest interesseret i at forudsige, er imidlertid ofte, hvilke børn i 
børnehaveklassen der har særlig risiko for at blive svage læsere. Det ses der nærmere på 
nu. 
 Også når den afhængige variabel reduceres til blot to kategorier (fx 
"normal læseudvikling" vs. "langsom læseudvikling"), kan man undersøge de sproglige 
forudsætningers prædiktive styrke (forudsigelseskraft) ved hjælp af 
regressionsmodeller. Et enklere svar kan man imidlertid få ved at se på nogle simple 
krydstabuleringer. Dette svar er ganske vist ikke helt så præcist, men til gengæld er det 
lettere at anvende i praksis. 
 I Tabel 27 til 29 er deltagerne i undersøgelsen kategoriseret på to ledder – 
dels ud fra deres sproglige forudsætninger i børnehaveklassen, og dels ud fra deres 
resultater i læsning eller stavning i 2. klasse. Som mål på sproglige forudsætninger i 
børnehaveklassen er antallet af rigtigt besvarede opgaver i opmærksomhed på forlyd 
lagt sammen med antallet af rigtige opgaver i bogstavudpegning. Det giver en maksimal 
score på 38 (20 + 16). Derefter er der sat en grænse ved 10 rigtige på dette kombinerede 
forudsætningsmål. Godt 10 % af deltagerne scorede under denne grænse. 
Krydstabuleringerne viser, hvordan det gik disse deltagere i sammenligning med de 
øvrige deltagere i prøverne i 2. klasse. 
 
I Tabel 27 ses kategoriseringen ud fra forudsætningsmålet i de vandrette rækker: i 
øverste række antallet af deltagere med en forudsætningsscore under 10 og i næste 
række antallet af deltagere med en forudsætningsscore på mindst 10. Lodret ses en 
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inddeling baseret på scoren i prøven Ordlæs i 2. klasse: antallet af deltagere med en 
score under 31 rigtige vs. antallet af deltagere med mindst 31 rigtige. Også denne 
grænse er sat, så den udskiller de godt 10 procent lavestscorende deltagere. 
 Man kan nu se, at 22 (eller 39 %) af de 57 deltagere, der scorede lavt på 
forudsætningsscoren, også scorede lavt på Ordlæs to år senere. Til sammenligning var 
der kun 36 (7 %) af de 500, der scorede mindst 10 på forudsætningsmålet, der scorede 
lavt på Ordlæs i 2. klasse. Risikoen for at score lavt på Ordlæs var med andre ord mere 
end fem gange større blandt deltagerne med en lav forudsætningsscore, end den var 
blandt de øvrige deltagere (39 % vs. 7 %). Forudsætningsmålet udpegede dog langt fra 
alle deltagere, som scorede lavt i 2. klasse. Af de 58 deltagere, der scorede lavt på 
Ordlæs, var det kun de 22 (38 %), der havde scoret lavt på forudsætningsmålet. 
 
 

Ordlæs-score, 2. klasse  
< 31 ≥ 31 I alt 

< 10 22 35 57 Forudsætningsscore, 
børnehaveklassen ≥ 10 36 464 500 

I  alt 58 499 557 
 
Tabel 27. Antal deltagere krydstabuleret ud fra forudsætningsscore i børnehaveklassen (færre end 10 vs. 
mindst 10) og Ordlæs-score i 2. klasse (færre end 31 vs. mindst 31). 
 
  

Læseforståelsesscore, 2. klasse  
< 9 ≥ 9 I alt 

< 10 23 39 62 Forudsætningsscore, 
børnehaveklassen ≥ 10 44 462 506 

I  alt 67 501 568 
 
Tabel 28. Antal deltagere krydstabuleret ud fra forudsætningsscore i børnehaveklassen (færre end 10 vs. 
mindst 10) og læseforståelsesscore fra 2. klasse (færre end 9 vs. mindst 9). 
 
I Tabel 28 er det scoren i læseforståelse, der er kategoriseret i kolonnerne lodret. 
Afgrænsningen af de svageste læsere er her sat ved 9 rigtige. I denne krydstabulering 
ses det, at 23 (eller 37 %) af de 62 deltagere, der scorede lavt på forudsætningsscoren, 
også scorede lavt på læseforståelse to år senere. Til sammenligning var der 44 (9 %) af 
de 506, der scorede mindst 10 på forudsætningsmålet, der scorede lavt på læseforståelse 
i 2. klasse. Risikoen for at score lavt på læseforståelse var med andre ord godt fire gange 
større blandt deltagerne med en lav forudsætningsscore, end den var blandt de øvrige 
deltagere (37 % vs. 9 %). Forudsætningsmålet udpegede dog langt fra alle deltagere 
som scorede lavt i 2. klasse. Af de 67 deltagere, der scorede lavt på læseforståelse, var 
det kun de 23 (34 %), der havde scoret lavt på forudsætningsmålet. 
 
Endelig i Tabel 29 krydstabuleres lav vs. normal forudsætningsscore med lav vs. normal 
score i stavning (det samlede mål) i 2. klasse. Grænsen for de svageste stavere er her sat 
ved en score på 4. Her var der 22 (eller 39 %) af de 57 deltagere, der scorede lavt på 
forudsætningsscoren, der også scorede lavt i stavning to år senere. Til sammenligning 
var der 40 (8 %) af de 484, der scorede mindst 10 på forudsætningsmålet, der scorede 
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lavt i stavning  i 2. klasse. Risikoen for at score lavt i stavning var med andre ord knap 
fem gange større blandt deltagerne med en lav forudsætningsscore, end den var blandt 
de øvrige deltagere (39 % vs. 8 %). Forudsætningsmålet udpegede dog langt fra alle 
deltagere, som scorede lavt i 2. klasse. Af de 62 deltagere, der scorede lavt i stavning, 
var det kun de 22 (35 %), som havde scoret lavt på forudsætningsmålet. 
 

Stavning, 2. klasse  
< 4 ≥ 4 I alt 

< 10 22 35 57 Forudsætningsscore, 
børnehaveklassen ≥ 10 40 444 484 

I  alt 62 479 541 
 
Tabel 29. Antal deltagere krydstabuleret ud fra forudsætningsscore i børnehaveklassen (færre end 10 vs. 
mindst 10) og stavescore i 2. klasse (færre end 4 vs. mindst 4 på målet, der kombinerede antallet af 
lydbevarende og korrekte stavemåder). 
 
 
Til sammen viser de tre krydstabuleringer i Tabel 27 til 29, at risikoen for at klare sig 
dårligt i prøver af læsning og stavning i 2. klasse er fire-fem gange højere blandt børn, 
der ved starten af børnehaveklassen scorer lavt på et kombineret mål af 
bogstavkendskab og opmærksomhed på forlyd. Blandt de elever, der faktisk scorede 
lavt i prøverne af læsning og stavning i 2. klasse, var der dog kun godt en tredjedel, der 
kunne identificeres på denne måde. Endelig skal det understreges, at det var langt under 
halvdelen af de børn, der scorede lavt på forudsætningsmålet i børnehaveklassen, der 
endte med at score lavt i læsning/stavning i 2. klasse. 
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DISKUSSION 
 
 
Hovedformålet med den her rapporterede undersøgelse var at tilvejebringe viden om 
danske børns sproglige færdigheder ved starten af børnehaveklassen. Inden for dette 
meget komplekse felt valgte vi at fokusere på børns sproglige opmærksomhed, spirende 
læsefærdigheder og sprogforståelse. Disse områder blev primært belyst ved hjælp af 
gruppeprøver i "papir og blyant-format". Undersøgelsen omfattede også en opfølgende 
undersøgelse i 2. klasse med fokus på læsefærdigheder og en mere sonderende 
undersøgelse, hvor en mindre gruppe børnehaveklassebørn blev testet individuelt. 
 Generelt gav prøverne et godt indtryk af spredningen i færdigheder på de 
udvalgte områder; prøvernes følsomhed var i de fleste tilfælde tilfredsstillende, og det 
samme gjaldt deres pålidelighed (reliabilitetskoefficienterne lå i de fleste tilfælde højere 
end 0,80). På grund af visse geografiske skævheder i deltagergruppernes fordeling er det 
dog usikkert, om de fundne gennemsnitsscorer er repræsentative for aldersgrupperne 
som sådan. Gennemsnitsscorerne opgjort per amt lå gennemgående en smule lavere end 
gennemsnittet opgjort per deltager. Det kan tyde på, at deltagergennemsnittene 
overvurderer de faktiske gennemsnitsfærdigheder lidt. 
 Opgørelser af resultaterne per skole viste, at der kan være betydelige forskelle 
på børnehaveklassers sproglige færdigheder fra skole til skole. Hvis man fx ønsker at 
sammenligne forskellige skolers gennemsnitskarakter ved folkeskolens afgangsprøve, er 
det nok værd at have disse forskelle i baghovedet. Skolernes forskellige resultater 
afspejler rimeligvis ikke bare undervisningens kvalitet, men også forskelle i elevernes 
færdigheder i udgangspunktet. 
 I denne sammenhæng er det også interessant, at pigerne ved starten af 
børnehaveklassen var en smule længere fremme, når det gjaldt spirende 
læsefærdigheder (kendskab til bogstaver og bogstavlyde). Det tyder på, at det ikke – 
eller i hvert fald ikke udelukkende – er skolerne, der skaber de forskelle, man næsten 
altid ser i sammenligninger af piger og drenges læsefærdigheder. Kønnets betydning for 
prøveresultaterne var under alle omstændigheder ganske beskeden. Samvariansen 
mellem køn og prøveresultater var typisk mindre end 1 procent. 
 Som nævnt blev der fundet ganske betydelige forskelle mellem resultaterne fra 
skole til skole. Typisk var det dog højst en femtedel af variationen i resultater, der 
kunne henføres til forskelle mellem skoler. Langt den største del af variationen i 
prøveresultater er med andre ord variation mellem elever på samme skole, som det også 
er set tidligere (Andersen m.fl., 2001).  
 Som man kunne vente, viste der sig ret markante effekter af elevernes 
sprogbaggrund. Deltagere, der ikke talte dansk i hjemmet, scorede i gennemsnit meget 
lavere end de øvrige deltagere i prøverne af ordkendskab og lytteforståelse. Man kan 
imidlertid glæde sig over, at effekterne af sprogbaggrund var langt mindre, når det 
gjaldt resultaterne af de øvrige prøver.  
 
Prøver som de, der blev benyttet i undersøgelsen, kan være et redskab i den praktiske 
tilrettelæggelse af aktiviteter i børnehaveklassen. De kan give et hurtigt og nogenlunde 
sikkert indtryk af en elevgruppe. Er der børn, der har særlige begrænsninger i  
sprogforståelsen? Er der børn, der allerede næsten kan læse? Er der børn, som har 
forhøjet risiko for læseproblemer? Er der børn, som ikke allerede skelner mellem tal og 
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bogstaver? Svarene på den slags spørgsmål kan være med til at tydeliggøre, hvor man 
bedst kan sætte ind for at hjælpe en klasse på vej. 
 
Med hensyn til risikoen for læseproblemer blev det vist, at børn, der ved starten af 
børnehaveklassen scorede lavt på et kombineret mål af bogstavkendskab og 
fonemopmærksomhed, havde fire-fem gange større risiko for at placere sig i gruppen, 
der scorede lavt i prøver af læsning og stavning i 2. klasse. Det var dog langt fra alle 
børn, der scorede lavt på dette forudsætningsmål, der endte med at score lavt i 
læsning/stavning. Og det var kun godt en tredjedel af de børn, der scorede lavt i læsning 
og stavning i 2. klasse, der kunne identificeres ud fra deres forudsætningsscore i 
børnehaveklassen. En lav score på forudsætningsmålet skal altså ikke opfattes som en 
dysleksidiagnose – men som et signal om øget risiko for læseproblemer.  
 Det er således vigtigt at følge børnenes videre udvikling. Et andet 
anvendelsesperspektiv er da også, at prøver som de her benyttede kan gentages, fx ved 
slutningen af børnehaveklassen. Hvis der er børn, der på dette tidspunkt stadig kun har 
begrænset bogstavkendskab og fonemopmærksomhed, er deres risiko for læseproblemer 
naturligvis ikke blevet mindre.  
 
Teoretisk bekræftede undersøgelsen tidligere undersøgelser ved at vise væsentlige 
sammenhænge mellem sproglige færdigheder i førskolealderen (først og fremmest 
bogstavkendskab og fonemopmærksomhed) og den senere læseudvikling. Disse 
sproglige færdigheder var typisk langt stærkere forbundet med læseresultaterne i 2. 
klasse end de baggrundsvariable, der blev undersøgt (såsom forældrenes 
uddannelseslængde, klassens læsebog og deltagerens køn og sprogbaggrund). 
 Regressionsanalyser viste, at flere forskellige prøver af bogstavrelaterede 
færdigheder (Bogtavudpegning, Bogstav-lyd-kendskab og Skelne bogstaver/tal) alle gav 
selvstændige bidrag til forudsigelsen af ordlæsning og læseforståelse. Dette skal dog 
næppe fortolkes sådan, at de tre prøver målte indbyrdes forskellige færdigheder. Mere 
sandsynligt er det, at prøverne gav selvstændige bidrag, fordi de hver især indfangede 
deres del af variationen i bogstavkendskab. Bogstav-lyd-kendskab var givetvis mere 
følsom over for forskelle mellem deltagere med stort bogstavkendskab end de øvrige to 
prøver, mens Skelne bogstaver/tal bedre end de to andre prøver kunne udpege de 
deltagere, der havde et meget begrænset bogstavkendskab. 
 I forhold til tidligere undersøgelser var det interessant at bemærke, at en 
gruppebaseret prøve af i hvert fald fonemopmærksomhed var på niveau med tilsvarende 
individuelle prøver i tidligere undersøgelser, hvad angik sammenhængen med senere 
læseudvikling. Det betyder, at man kan få værdifuld information om børns 
læseforudsætninger med økonomiske og let gennemførlige gruppeprøver 
 At de sproglige færdigheder i førskolealderen i denne undersøgelse (og 
mange tidligere) viste sammenhæng med senere læseudvikling, betyder dog ikke, at der 
er tale om nogen naturlov. Tværtimod vil sammenhængene (og dermed 
prædiktionsværdien af prøver af læseforudsætninger) blive svagere, jo bedre skolerne er 
til at løfte de elever, der begynder i skolen med de dårligste forudsætninger.  
 
Et sidste perspektiv, der skal nævnes, er, at man med prøver som de benyttede kan følge 
udviklingen i sproglige færdigheder på tværs af årgange. I læsning tegner der sig en 
ganske pæn fremgang i løbet af de seneste ti år. Deltagerne i den såkaldte 
læsebogsundersøgelsen (Borstrøm m.fl., 1999) tog på cirka samme tidspunkt i 2. klasse 
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den samme læseprøve som deltagerne i nærværende undersøgelse, nemlig prøven 
Ordlæs (dog i en tidligere sort-hvid udgave). Gennemsnittet var 37,8 rigtige for 
deltagerne i læsebogsundersøgelsen (2. klasse 1996), hvor det i nærværende 
undersøgelse (2. klasse 2006) var 46,7 rigtige. 
 Også når det gælder bogstavkendskab, tyder en sammenligning med 
læsebogsundersøgelsens resultater på en positiv udvikling i løbet af de seneste ti år. 
Deltagerne i læsebogsundersøgelsen var ved slutningen af børnehaveklassen (skoleåret 
1994-95) blevet testet med en bogstavudpegningsprøve med fjorten opgaver. 
Gennemsnitsscoren var 7,3 rigtige (Borstrøm m.fl., 1999). De samme fjorten opgaver 
indgik i bogstavudpegningsprøven ved starten af børnehaveklassen i denne 
undersøgelse. Her klarede deltagerne i gennemsnit 6,3 af de fjorten opgaver. De scorede 
dermed allerede ved starten af børnehaveklassen på næsten samme niveau, som 
læsebogsundersøgelsens deltagere gjorde ved slutningen af børnehaveklassen.  
 Det tyder stærkt på, at bogstavkendskabet hos danske 
børnehaveklassebørn er gået frem i løbet af det seneste årti. En planlagt gentagelse af 
børnehaveklassedelen af den her beskrevne undersøgelse vil vise, om tendensen 
fortsætter.  
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BILAG 1 
SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE 

(Børnehaveklassen) 
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Undersøgelse af børnehaveklassebørns sproglige færdigheder. August-september 2004. 
Holger Juul, Center for Læseforskning, Københavns Universistet, Njalsgade 86, 2300 København S.  
E-post: juul@hum.ku.dk

 

Spørgeskema til forældre 
 
1. Må dit barns besvarelser indgå  i undersøgelsen? 
 
____________________________________________ (skriv barnets fornavn og 
efternavn) 

G må GERNE indgå i undersøgelsen 

G må IKKE i undersøgelsen 

 
Din underskrift:  ___________________________________________ Dato: 
_____________ 
  
NB: DE FØLGENDE SPØRGSMÅL BEHØVER MAN IKKE BESVARE, MEN DET ER EN MEGET 

STOR HJÆLP, HVIS MAN GØR DET. BESVARELSERNE BEHANDLES FORTROLIGT. 
 
2. Søskende 
Antal ældre søskende: _________ 
Antal yngre søskende: _________ 
 
Den nærmeste ældre er ... (sæt kryds) 

Max. 2 år ældre Max. 4 år ældre Mere end fire år 
ældre 

en søster G  G  G 

en bror G  G  G 

 
Den nærmeste yngre er ... (sæt kryds) 

Max. 2 år yngre Max. 4 år yngre Mere end fire år 
yngre 

en søster G  G  G 

en bror G  G  G 
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3. Hvilke sprog taler I? 
Skriv sprog B og angiv hvor godt de tales: 
 

Barnet taler  Moderen taler Faderen taler 
Godt 
 
Nogen 
lunde 
 
Lidt 
 
Taler I et andet sprog end dansk med barnet 

G Nej  G Ja: __________________________________   
 
 
4. Hvor tit låner dit barn bøger på et bibliotek? 
Sæt kryds: 

G Hver måned eller oftere   G hver anden måned    G tre-fire gange årligt     
G en-to gange årligt G sjældnere 

 
5. Forældrenes uddannelse 
- og dine forventninger til dit barns fremtidige uddannelse 

Moderen Faderen  Barnet (forventet) 

Grundskolen (1. til 9. klasse) G G G 

Gymnasium/hf/handelsskole G G G 

Yderligere uddannelses varighed 

0-2 år  G G G 
3-4 år  G G G 
5-6 år  G G G 
mere end 6 år G G G 
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6. Hvilke nyhedsmedier bruger du til hverdag? 
Du må gerne sætte kryds flere steder: 

G Hører radioavis   G Ser tv-avis   G Læser gratisaviser   G Abonnerer på en avis  

G Læser nyheder på tekst-tv   G Læser nyheder på internettet   

G Ingen  G Andet: __________________________     

 
7. Hvor tit får dit barn læst/fortalt en historie af en af sine forældre? 
Sæt kryds: 

G Hver dag/aften    G flere gange om ugen    G flere gange om måneden     
G flere gange om året G sjældnere 

 
8. Går dit barn til talepædagog? 

G Nej 

G Nej, men har gjort det i en periode. Angiv hvor længe og hvorfor:  
 
G Ja. Angiv hvor længe og hvorfor: ________________________________________ 

 
9. Særlige bemærkninger 
Hvis du har andre bemærkninger om dit barns sproglige udvikling, så skriv dem gerne 
her: 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAK FOR BESVARELSEN !! 
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BILAG 2 
SPØRGESKEMA TIL DELTAGERE OG 

FORÆLDRE 
(2. klasse) 
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Holger Juul, Center for Læseforskning, Københavns Universitet, Njalsgade 120,  
2300 København S. juul@hum.ku.dk. Oktober 2006 
 
Læseundersøgelse i 2. klasse.  
Spørgeskema til deltagende elever  
– og deres forældre 
 
 
I 2004 deltog fyrre klasser rundt i Danmark i Center for Læseforsknings undersøgelse 
Sproglige færdigheder ved starten af børnehaveklassen. I år følger vi op med en ny 
undersøgelse af de samme klasser, der jo i mellemtiden er blevet 2. klasser. I 
undersøgelsen indgår en række prøver, der skal belyse danske børns udvikling i 
læsning, stavning og ordforråd.  
 
Elevernes besvarelser vil blive sendt videre til Center for Læseforskning. Dog kun hvis 
elevens forældre giver tilladelse nedenfor. Alle besvarelser bliver behandlet fortroligt. 
 
Vi håber, at I også vil tage jer tid til at besvare spørgsmålene på de næste tre sider. Der 
er både nogle spørgsmål til eleverne og nogle til deres forældre. Skemaet skal afleveres 
til klassens dansklærer. 
 
 Med venlig hilsen 
 
     Holger Juul 
    Center for Læseforskning 
 
PS: Undersøgelsen er betalt af Undervisningsministeriet, men har ikke noget at gøre 
med de kommende nationale test af bl.a. læsning. 
 
Barnets navn 
 
Fornavn: ____________________________________________ 
 
 
Efternavn: ___________________________________________ 
 
 
Sæt kryds: 

□ må GERNE indgå i undersøgelsen  □ må IKKE indgå i 
undersøgelsen 
 
Dato: _______________________________________ 
 
Underskrift  (forældre/værge):  _________________________________________ 
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Spørgsmål til elever 
(besvares med hjælp fra en voksen) 
 
1. Hv

□ Rigtig godt 

ad synes du om at gå i skole? (Sæt ét kryds.) 

□ Godt 

□ Halvgodt 

□ Dårligt 
 
2. Hv

□ Rigtig godt 

ad synes du om at læse, når du har fri? (Fx bøger, blade, tegneserier. Sæt ét kryds.) 

□ Godt 

□ Halvgodt 

□ Dårligt 
 
3. Hvad synes du om at skrive, når du har fri? (Fx historier, breve, ønskesedler, sms. 

t kryds.) Sæt é

□ Rigtig godt 

□ Godt 

□ Halvgodt 

□ Dårligt 
 
4. Hv

□ Rigtig godt 

ad synes du om at få en bog som gave, fx til fødselsdag eller jul? (Sæt ét kryds.) 

□ Godt 

□ Halvgodt 

□ Dårligt 
 
5. Hvilket fag i skolen kan du bedst lide? (Skriv ét fag.) 
 
____________________________________________ 
6. Hvilket arbejde kunne du tænke dig at få, når du bliver stor? (Skriv ét arbejde.) 
 
____________________________________________ 
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Spørgsmål til forældre 
(eller nærmeste omsorgspersoner). Hvis det er muligt, sæt da kryds for begge forældre. 
 
Bøger og læsning 
 
1. I en typisk uge, hvor meget tid bruger barnets mor og far da på læsning derhjemme? 
(Fx bøger, aviser, blade og arbejdsmaterialer. Ikke højtlæsning for børn. Sæt ét kryds 
per forælder.) 
 
Mor 

□ Mindre end en time om ugen  □ Mindre end en time om ugen 

    Far 

□ 1-5 timer om ugen   □ 1-5 timer om ugen 

□ 6-10 timer om ugen   □ 6-10 timer om ugen 

□ Mere end 10 timer om ugen  □ Mere end 10 timer om ugen 
 
 
2. Hvor tit læser barnets mor og far for deres fornøjelses skyld i fritiden? (Fx bøger, 
aviser, blade. Ikke højtlæsning for børn. Sæt ét kryds per forælder.) 
 
Mor Far

□ Hver dag eller næsten hver dag  □ Hver dag eller næsten hver 

    
dag 

□ Et par gange om ugen   □ Et par gange om ugen 

□ Et par gange om måneden  □ Et par gange om måneden 

□ Aldrig eller næsten aldrig  □ Aldrig eller næsten aldrig 
 
 
3. Hvor mange bøger er der cirka i barnets hjem? (Evt. det hjem, hvor barnet bor mest. 

kke børnebøger, aviser, ugeblade og tidsskrifter med. Sæt ét kryds.) Tæl i

□ 0-25 

□ 26-100 

□ 101-200 

□ Mere end 200 
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Skole og uddannelse 
 
5. Hvor længe har barnets mor og far gået i folkeskolen (eller tilsvarende)? 
 
Mor:  _____________ år   Far:  _____________ år 
 
 
6. Har barnets mor og far gået i gymnasium/htx/hhx/hf (eller tilsvarende)?  
 
Mor 

□ Nej    □ Nej 

   Far 

□ Ja: ________ år   □ Ja: ________ år 
 
 
7. Hvor lang en uddannelse (normeret tid) har barnets mor og far fuldført? (Se bort fra 
folkeskole, gymnasiale uddannelser og ikke fuldførte uddannelser.) 
 
Mor    Far 
     
______ års uddannelse   ______ års uddannelse 

□ Ingen fuldført uddannelse  □ Ingen fuldført uddannelse 
 
 
Sprog og opvækst 
 
8. På en almindelig dag, hvilket sprog taler barnets mor og far da mest til barnet? (Skriv 
et sprog for begge forældre.) 
 
Mor: __________________________ Far:________________________________ 
 
 
9. Ha

□ Nej 

r barnet boet i andre lande end Danmark 

□ Ja 
 
Hvis ja:   Hvor?  ___________________________________________________ 
  
 
 Hvor længe (skriv samlet antal år/måneder):______________________ 
 
 
 
MANGE TAK FOR BESVARELSEN !! 
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BILAG 3 
SPØRGESKEMA TIL DANSKLÆRERE 

(2. klasse) 
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Holger Juul, Center for Læseforskning, Københavns Universitet, Njalsgade 120,  
2300 København S. juul@hum.ku.dk. Oktober 2006 
 
Spørgeskema til dansklærere  
med 2. klasser, der deltager i læseundersøgelse  
 
 
Kære dansklærer, 
I 2004 deltog 40 forskellige klasser i Center for Læseforsknings undersøgelse Sproglige 
færdigheder ved starten af børnehaveklassen. Deriblandt var din klasse. 
 
I år følger vi op med en ny undersøgelse af de samme klasser, der jo i mellemtiden er 
blevet 2. klasser.  I undersøgelsen indgår en række prøver, der skal belyse danske børns 
udvikling i læsning, stavning og ordforråd.  
 
Der er selvfølgelig mange oplysninger om klasserne og eleverne, som prøverne ikke kan 
give os. Vi håber derfor, at du som lærer vil tage dig tid til at besvare spørgsmålene 
nedenfor.  Som alle andre data i undersøgelsen vil dine svar blive behandlet fortroligt. I 
rapporter om undersøgelsen vil der hverken blive nævnt navne på skoler, lærere eller 
elever. 
 
Skemaet skal afleveres til den PPR-medarbejder, der står for undersøgelsen i din klasse. 
  
 Med venlig hilsen 
 
     Holger Juul 
    Center for Læseforskning 
 
PS. Undersøgelsen er betalt af Undervisningsministeriet, men har ikke noget at gøre 
med de kommende nationale test af bl.a. læsning. 
 
 

1. Klassens navn: __________________________________________________ 
 
2. Skolens navn: ___________________________________________________ 
 
3. Kommunens navn: _______________________________________________ 
 
4. Ca. antal elever på skolen: _________________________________________ 
 
5. Antal elever i klassen: ____________________________________________ 
 
6. Antal elever i klassen, der ikke har dansk som modersmål: _______________ 
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Klassens historie 
 
7. Hv

□ Allerede fra børnehaveklassen 

or længe har du haft klassen? (Sæt kryds.) 

□ Fra begyndelsen af 1. klasse 

□ Overtog den midt i 1. klasse 

□ Fra begyndelsen af 2. klasse 
 
 
8. Hv

□ Alle (eller næsten alle) elever kendte alle (eller næsten alle) bogstaver 

ordan vil du beskrive klassens kendskab til bogstaver ved starten af 1. klasse?  

□ De fleste elever kendte alle (eller næsten alle) bogstaver 

□ Nogle elever kendte alle (eller næsten alle) bogstaver 

□ Ingen (eller næsten ingen) elever kendte alle (eller næsten alle) bogstaver 
 
 
9.  H

□ Ved ikke 

avde klassen i børnehaveklassen fået træning i sproglig opmærksomhed? 

□ Ja, mindst en gang om dagen 

□ Ja, mindst en gang om ugen 

□ Ja, mindst en gang om måneden 

□ Ja, i perioder i løbet af året, men ikke hver måned. 

□ Nej 
 
 
10. Blev der brugt et særligt materiale til træning af sproglig opmærksomhed i 

haveklassen?  børne

□ Ved ikke 

□ Nej 

□ Ja. Anfør om muligt hvilket materiale:  
 
 

Sproglige færdigheder og læseudvikling  68 
 



Undervisningsmaterialer og -metoder 
 
11. Hvilket læsebogssystem (eller andet materiale) bruger du til undervisning af klassen 
i læsning? 
 
 
 
 
 
 
12. Giv gerne en kort beskrivelse af din tilgang til undervisning i læsning: 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Hvis du bruger/har brugt forlagsfremstillede materialer til undervisning af klassen i 
stavning, så skriv hvilke: 
 
 
 
 
 
 
14. Giv gerne en kort beskrivelse af din tilgang til undervisning i stavning: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Din baggrund som underviser 
 
15. Hvad er din uddannelse? (Anfør gerne seminarielinjefag.)  
 
 
 
 
 

Sproglige færdigheder og læseudvikling  69 
 



16. Hvor længe har du været lærer? (Skriv antal år.) 
 
 
 
 
17. Hvor mange klasser har du i tidens løb undervist i dansk i 1.-2. klasse, inkl. den 
nuværende klasse? (Skriv antal klasser.) 
 
 
 
 
18. Har du gennemført efteruddannelse, der handlede om læsning/læseundervisning? 
(Skriv i så fald hvilken uddannelse/hvilke kurser.) 
 
 
 
 
 
 
 
Elever med særlige vanskeligheder 
 
Disse oplysninger beder vi om for bedre at kunne fortolke elevernes prøveresultater. 
Oplysningerne behandles fortroligt. 
 
19. Er der elever i klassen, som efter din vurdering kan være ordblinde? (Anfør i så fald 
hvem.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Er der elever i klassen, som har særlige vanskeligheder (fx hørehandicap eller 
taleproblemer), som kan have indflydelse på deres resultater i prøver af læsning, 
stavning og ordforråd? (Anfør i så fald hvem og hvilke problemer.) 
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21.  Har du andre bemærkninger om klassen, som kan være væsentlige for fortolkningen 
af elevernes resultater? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tak for hjælpen !! 
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