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Til forældre/omsorgspersoner for elever i 4. klasse 

PIRLS 2016 

Kære forælder, 

Dit barns klasse er blevet udvalgt til at deltage i den internationale læse-

undersøgelse PIRLS, som finder sted i ca. 50 lande over hele verden. I Dan-

mark varetages undersøgelsen af DPU – Danmarks Institut for Pædagogik og 

Uddannelse fra Aarhus Universitet. Omkring 190 skoler og ca. 8.500 elever på 

3. eller 4. klassetrin er her i landet udvalgt til at være med i denne undersø-

gelse i dette skoleår, og undersøgelsen foregår som en del af den almindelige 

danskundervisning. 

 

Jeres børn vil skulle læse og besvare spørgsmål til to forskellige tekster, som 

de får i et hæfte. Den ene tekst kan være en skønlitterær tekst, fx et eventyr 

eller lille historie. Den anden tekst kan være en mere faglig tekst, fx en tekst 

om larver eller naturen på Grønland. 

 

Eleverne får 40 minutter til at arbejde med den første tekst og efter et frikvar-

ter, får de 40 minutter til at arbejde med den sidste tekst. De får selvfølgelig 

en grundig vejledning i, hvad de skal gøre. 

 

Læsetesten er lavet, så der er spørgsmål i mange sværhedsgrader. Eleverne får 

at vide, at de nok vil synes, at noget er let, og at noget af det er svært, men at 

de bare skal forsøge at svare på alle spørgsmål så godt de kan. 

 

For nogle elever, vil det være en uvant situation at sidde og læse og svare på 

spørgsmål uden at få hjælp til det. Det er jeres børns lærere opmærksomme 

på, og de forbereder dem til dagen så godt, som de kan. På selve dagen er læ-

rerne også opmærksomme på, at dagen skal være en god oplevelse for alle 

børn, uanset om de synes det er let eller svært. 

 

Efter læsetesten skal eleverne besvare et spørgeskema om, hvad de synes om 

læsning. Klassens dansklærer og skolelederen skal også besvare et spørge-

skema om bl.a. læseundervisningen på skolen. 
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Endelig skal eleverne i 4. klasse også prøve at læse og løse opgaver på en 

computer. De skal finde og læse oplysninger på noget, som ligner internettet, 

men de bliver hjulpet undervejs af programmet. Læsning af elektroniske tek-

ster er noget som bliver mere og mere almindeligt helt fra de første klasser i 

skolen, så det er vigtigt, at vi også bliver bedre til at undersøge og forstå, 

hvordan eleverne løser den slags opgaver. Denne del af undersøgelsen kalder 

vi ePIRLS. 

 

Med PIRLS-undersøgelsen håber vi også at blive klogere på hvilke erfaringer 

med læsning, eleverne har med fra deres hjem. Derfor vil I også få et spørge-

skema, som vi håber, I vil være så venlige at besvare sammen med jeres børn. 

Det vil tage ca. 20 minutter. 

 

Skolens leder kender til PIRLS og har givet sin tilladelse til, at skolen må del-

tage. Undersøgelsen er fortrolig, og ingen individuelle resultater eller oplys-

ninger fra læsetest eller spørgeskemaer vil blive offentliggjort eller videregivet 

til andre. Når der er navn på hæfter og spørgeskemaer, så er det kun for at 

sikre, at de rigtige hæfter kan kædes sammen. Så snart alle hæfter er returne-

ret til os, fjernes navnene fra materialet. 

 

Vil I læse mere om undersøgelsen kan I gå ind på PIRLS Danmarks hjemme-

side: edu.au.dk/pirls 

 

Hvis du IKKE vil have, at dit barn deltager i undersøgelsen PIRLS, så udfyld 

venligst nedenstående slip og aflever den til skolelederen senest  

 

___________________2016. 

 

Vi håber meget, at du vil lade dit barn være med. På forhånd tak. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Katja Neubert            og          Jan Mejding 

Videnskabelig assistent         Seniorforsker 

 
  

http://edu.au.dk/pirls
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Mit barn ___________________________________må IKKE  

deltage i PIRLS   Barnets navn 

 

 

Klasse: ___________________ 

 

 

 

Dato: ______________      Underskrift: ____________________ 

 

 


