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For den elev, som begynder i en af Egedal Kommunes folkeskoler, skal ople-
velsen være, at undervisningen tager udgangspunkt i de individuelle forud-
sætninger. 

Den skiftsproglige færdighed udvikles i et samspil mellem elevens forudsæt-
ninger, læselyst og skriftsproglige erfaring. Undervisningen, eleven deltager 
i, bygger videre på det arbejde, der er påbegyndt i det kommunale dagtilbud.   

Uta Friths forskning har vist, at skrive- 
og læseudviklingen bør betragtes som 
én sammenhængende proces, som be-
skrevet tidligere i læsekompetencepla-
nens samlede forord. De seneste år har 
der dog været meget fokus på læsning, 
mens skriveudviklingen ikke har fået 
samme opmærksomhed. 
 
”Interessant nok er forskning i skrivning 
ikke nær så omfattende eller har nær 
så stor bevågenhed som forskning i 
læsning.  Både her i landet og interna-
tionalt er det læsning, der forskes i, 
skrives om og i overvejende grad testes 
i. Skrivningen tildeles ikke samme op-
mærksomhed, trods det at skriveren 
ikke er passivt modtagende, ligesom 
læseren er det.” 

Selv om Uta Frith allerede i 1985 viste 
den nære sammenhæng mellem skrive- 
og læseprocessen, er denne indsigt 
endnu ikke implementeret optimalt i 
den daglige begynderundervisning. 

Der er derfor fokus på sammenhængen 
i læseplanen for 1.- 2. klasse: 

 

 

 

 

 

Der har således siden 2009 været en 

forpligtelse til at opfatte skrive- og læ-
seudviklingen som én sammenhængen-
de proces og i praksis anvende meto-
der, hvor skrive- og læseudviklingen 
gensidigt understøtter hinanden .  

I et skriftsprogligt aspekt er det vigtigt, 
at den enkelte elevs læseudvikling på 
alle tidspunkter af skoleåret er kendt 
for eleven, lærerne og forældrene, så 
indsatsen bliver et fælles anliggende og 
et udgangspunkt for samarbejde. Til 
støtte for en fælles, professionel refe-
rence vil der løbende blive evalueret ud 
fra de fem af Lundbergs fremsatte di-
mensioner: 

• Fonologisk opmærksomhed, her-
under ordafkodning 

• Flydende læsning 
• Ordforråd 
• Læseforståelse 
• Læseinteresse  

Fælles Mål 2009 1 
I lærerens planlægning præciseres det, 
hvorledes Fælles Mål og den kommuna-
le handleplan udmøntes i undervisning. 
På hvert klassetrin defineres det tyde-
ligt, hvilke læseformål og mål, der ar-
bejdes efter og hvorfor.  

Undervisningen vil derfor i videst mulig 
omfang differentieres med inddragelse 
af mulige ressourcer, så der er mulig-
hed for, at den enkelte elevs skrive- og 
læseudvikling ofte evalueres. 

Lærere og pædagoger i indskolingen 
skal have relevant viden om læsning og 

 

”Læsning og skrivning er parallelle pro-

cesser, der udvikles i en sammenhæn-

gende progression. Eleverne udvikler 

deres skrivefærdigheder ved også at 

læse og deres læsefærdigheder ved 

også at skrive”  
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skrivning og skal opkvalificeres gennem 
kurser og efteruddannelse. 

Alle undervisere i dansk fra og med 0. 
klasse udstyres med både ”Det gode 
læseforløb” og ”Det gode skriveforløb” 
af Ingvar Lundberg. Det forventes, at 
der fagligt refereres til Lundbergs læse- 
og skriveudvikling. Referencen bruges i 
den faglige debat i lærerteams, i elev-
planerne, i årsplanen og i den professi-
onelle dialog med elever og forældre. 

0. klasse 
Der tages udgangspunkt i det enkelte 
barns tale- og skriftsproglige udvikling. 
Allerede fra de første skoledage skal 
eleverne opleve, at aktiviteterne og læ-
ringen målretter sig: ”at man i skolen 
lærer at læse og skrive”. Eleverne bli-
ver derfor mødt af en lærer, der tænker 
eleverne som læsere i den allerførste 
læseudvikling. Talesproget sættes i di-
rekte relation til skriftsproget, som be-
skrevet i handleplanerne. 

1. og 2. klasse 
I forlængelse af arbejdet og erfaringer-
ne fra 0. klasse arbejdes videre ud fra 
elevernes skriftsproglige forudsætnin-
ger. Overleveringen skal være meget 
tydelig og foregå på den senere omtalte 
læsekonference. Undervisningen skal 
ikke være styret af et enkelt lærebogs-
system, men af kendskabet til elever-
nes aktuelle udviklingsniveauer. Forud-
sætningerne kan være meget forskelli-
ge, og den løbende evaluering skal fort-
sat sikre, at den enkelte elev undervi-
ses inden for nærmeste udviklingszone. 

Eleverne skal i 1.-2. klasse lære at an-
vende forskellige læsestrategier, som 
understøtter både afkodningen, sprog- 
og læseforståelsen. 

 

Undervisningen skal i høj grad bygge 
på mange gentagelser i alle af under-
visningens elementer og dimensioner.  

De skriftsproglige færdigheder forven-
tes i 2. klasse at blive funktionelle. På 
klassetrinnet er der fokus på faglig læs-
ning. 

3. klasse 
Læse- og skriveudviklingen er præget 
af konsolidering og automatisering af 
læsningen og skrivningen med brug af 
forskellige strategier. 

Tekstmaterialet nuanceres, så det sik-
res, at eleverne møder mange forskelli-
ge tekster og genrer. 

Læreren modellerer fortsat, og lære-
rens oplæsning giver således adgang til 
tekster, der ligger over elevernes eget 
mestringsniveau. Ligeledes modellerer 
læreren, hvordan tekster struktureres 
og planlægges for skrivning. 

Eleverne gives erfaringer med genrers 
syntaks, semantik, sprogbetoning, ord-
forråd, begreber og ikke mindst gode 
læse- og skriveoplevelser. 

Eleverne får daglige oplevelser med 
egen læsning og skrivning af tekst, som 
automatiserer de individuelle læse- og 
skrivefærdighed. Hertil gives forældre-
ne en grundig vejledning på alle tids-
punkter af skole-hjem-samarbejdet. 
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Der skabes en god overgang til mel-
lemtrinnet. Og skolerne formaliserer en 
grundig overlevering af den enkelte 
elevs læseudvikling ved lærerskifte. 

Læseforståelse herunder faglig 
læsning  
Fagtekster i skolens øvrige fag end 
dansk har deres særlige sprog/fagord, 
som ikke nødvendigvis indgår i elevens 
hverdagssprog.  Læseforståelsesstrate-
gier kan læres, og derfor skal der alle-
rede fra 1. klasse undervises i læsefor-

ståelsesstrategier. Der er fire hovedka-
tegorier: hukommelsesstrategi, organi-
seringsstrategi, elaboreringsstrategi og 
overvågningsstrategi. 

Læseforståelsesstrategier anvendes i 
alle skolens boglige fag, da eleverne 
skal læse for at lære i alle fag.  

Strategierne deles i 4 hovedkategorier; 
som det ses herunder, opdeles læsefor-
ståelsesstrategierne i overfladiske og 
dybe strategier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Det er særdeles vigtigt, at indskolings-
teamet udvælger en strategi af gangen, 
som skal være gennemgående i flere  

 

fag og dermed blive et funktionelt red-
skab for eleverne. Læseforståelse er 

Hukommelsesstrategier 
 
(overfladisk strategi – foregår under 
læsningen) 
 
Bruges til at repetere dele af tek-
sten for at huske den: 

• læse udvalgte afsnit igen 
• skrive nøgleord; definitio-

ner eller sætninger  
• strege under 
• skrive resumé eller referat 

 

Organisationsstrategier 
 
(dyb strategi – foregår før og under 
læsningen) 
 
Bruges til at skabe overblik: 

• procesnotater 
• handlingsbro / beretter-

model, fortællingsansigt, 
tidslinje 

• trædiagram, tankekort 
• to-kolonne-notater, ske-

maer, diagrammer 
• begrebskort 
• årsag-følge-kort 

 Elaboreringsstrategier 
 
(dyb strategi – foregår efter  læsnin-
gen) 
 
Bruges til at bearbejde den nye 
viden, så den integreres med ele-
vens baggrundsviden: 

• drage sammenligninger 
(fx venn-diagram) 

• give eksempler 
• inddrage personlige erfa-

ringer 
• skrive logbog 
• undervise andre 
• skifte genre 

Overvågningsstrategier 
 
(dyb strategi – foregår før, under og 
efter  læsningen) 
 
Bruges til at evaluere egen forstå-
else: 

• læseren tjekker og evalue-
rer egen forståelse 

• mentale aktiviteter 
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således et fælles ansvar for teamet og 
dermed ikke alene dansklærerens.  

Centrale elementer i begynderundervis-
ningen som støtter læseforståelsen: 

• aktiviteter som støtter udviklin-
gen af ord- og begrebsforrådet 

• elevernes færdigheder i selv-
stændigt at gendanne et forestil-
lingsindhold skal have direkte 
opmærksomhed 

• eleverne skal arbejde med tek-
stens fortællestruktur – fx i skri-
verammer 

• eleverne skal arbejde med at ud-
trykke deres forståelse af en 
tekst i forskellige formsprog 

Læsemotivation 2 
Elevernes læsemotivation styrkes ved, 
at der er tydelige læseformål, og at 
eleverne har en forventning om at kun-
ne læse en given tekst. Læreren bidra-
ger med inspiration og undervisning, 
som styrker læselysten. Det er derfor 
vigtigt at tydeliggøre læsningens mål 
for eleverne, så de har mulighed for at 
vælge en hensigtsmæssig læsemåde og 
læseforståelsesstrategi. Dette gør læs-
ningen mere overskuelig og målrettet 
for eleven og fremmer motivationen. 

Eleven skal også have en forventning 
om at kunne læse en bestemt tekst for 
at føle motivation.  

Hvis eleven har dårlige læseerfaringer i 
forbindelse med for vanskelige tekster, 
vil det hæmme læselysten, hvorimod 
positive læseerfaringer kan stimulere 
læselysten. Det er derfor vigtigt at ar-
bejde med en differentieret læseunder-
visning, så eleverne får en reel mulig-
hed for at læse de tekster, de præsen-
teres for.  

Det er af stor betydning, at der sættes 

tid af til selvstændig læsning, så ele-
verne får mulighed for selv at vælge 
bøger efter egen interesse og af pas-
sende sværhedsgrad. Dette giver mu-
lighed for at automatisere læsningen og 
øge læsehastigheden. 

Når eleverne arbejder med selvstændig 
læsning, er det meget vigtigt for deres 
udbytte, at de kan læse med en rigtig-
hedsprocent på 95% eller derover, da 
de skal kunne klare læsningen uden 
hjælp.  

Se handleplan under inklusion og diffe-
rentiering samt temahæftet Inklusion. 

Inklusion  
Ikke alle elever kommer lige let i gang 
med at lære skriftsproget, og der bør 
iværksættes en tidlig indsats over for 
elever med begrænsede læseforudsæt-
ninger; manglende bogstavkendskab, 
usikker fonologisk opmærksomhed, for-
sinket sprogforståelse og en ikke-
distinkt udtale. 

Senest i forbindelse med læsekonferen-
cen 1. klasse tages initiativ til en fore-
gribende/indgribende indsats.  

Allerede i 1. klasse bør man tænke 
kompenserede it for at lette tilgangen 
til skriftsproget for elever i risikogrup-
pen. 

Elevernes undervisere skal sikres viden 
om de kompenserende it-programmer 
samt adgang til digitale tekster via bib-
lioteket, Materialebasen og Debbie. 

IT i skriftsprogsundervisningen 
Børn er vant til computerspil – og er 
dermed allerede i fuld gang med at ’læ-
se’ multimodale tekster. Målet er, at 
eleverne i løbet af 0. – 2. klasse bliver 
sikre og funktionelle brugere af tekst-
behandlingsprogrammet Word og efter-
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hånden tilegner sig færdigheder til flek-
sibelt at kunne anvende CD-ORD til at 
understøtte både læsningen og skriv-
ningen. 

Egedal Kommune abonnerer på Mikro-
værkstedets programpakke. Program-
pakken skal være tilgængelig for alle, 
så programmerne udnyttes til både at 
understøtte og udvikle skriftsproget hos 
den enkelte elev. 

Det er skolens opgave, at forældrene 
allerede på det første forældremøde 
bliver bekendte med skolens og kom-
munes IT-programmer. Derfor skal 
forældrene have udleveret barnets Uni-
log-in, så de får mulighed for at down-
loade og benytte de programpakker, 
som kommunen har licens til. 

Evaluering 
Nedenstående evalueringsoversigt an-
giver dels vejledende, nationale og 

kommunale krav for 0. – 3.   klasse. 

Der afholdes én gang årligt læsekonfe-
rencer med deltagelse af skolens læse-
vejledere, repræsentant fra skoleledel-
sen samt dansklæreren. Til konference 
om 0. klasse forventes også kommende 
dansklærer i 1. klasse at deltage. Ved 
samtlige læsekonferencer forventes 
evalueringer fremlagt som grundlag for 
drøftelse af klassernes skriftsproglige 
udvikling. Tillige fremsættes en tydelige 
og målrettet handleplan for læsningen 
elevgrupperne.  

Skoleledelserne sikrer en procedure for, 
at overlevering ved lærerskifte er veltil-
rettelagt. 

Formålet med læse- og skriveevalue-
ring er, at man hermed sikrer, at en 
hver elev følges og med en veltilrette-
lagt differentieret læse- og skriveun-
dervisning.

 

  
Nationale 
krav: 

Kommunale 
krav: 

Tidspunkt: 
Tids-
forbrug: 

Formål: 
Supplerende 
test: 

Løbende  
evaluering: 

0. kl.   Sprogvurde-
ring 
Bogstavprø-
ven 
  

Læseevalue-
ring på be-
gyndertrin-
net 

Sep./okt.     KTI og DLB 
  
  
  
IL basis 
gruppeprøve 

• Bogstav-
prøven 

• Læseeva-
luering på 
begynder-
trinnet 

• Det gode 
læseforløb 

• Det gode 
skrivefor-
løb 

• Den kom-
munale 
sprogvur-
dering 

• Running 
Record 

• Læsemåle-
ren 

1. kl.   Mini SL 1 Start maj     OS64 
IL basis- 
gruppeprøve 

2. kl. National 
Test 

    Mini SL2 
OS 120 
ST2 

3. kl.   SL 60 
DVOs scree-
ning af ele-
ver i risiko 
for dysleksi 

Start maj 
  
  

    ST3   
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Om Sprogposer/dialogisk læsning - 
Sprogposer, der kan hjælpe med at 
udvikle dit barns sprog – op dialogisk 
læsning, Egedal Bibliotekerne v. Peder 
Henriksen: 
https://egedalbibliotekerne.dk/web/arena/d
etail?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p
_p_action=1&p_p_id=articleDetail_WAR_ar
enaport-
lets&p_p_col_count=3&p_p_col_id=column
-
1&p_p_mode=view&search_item_no=0&se
arch_item_id=8a0ca105-3297aec8-0132-
f7e66d47-
00fb%3AArticle%3A0&search_type=solr  

www.læsbøgeronline.dk 

www.superbog.dk 

www.abc.dk 

                                        
1 Korsgaard, Klara (2009) 
2 Bråten (2007) 
3 Leder af Nationalt Videnscenter for Læsning 


