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S 
- status/sammenhæng - 

M 
- målsætning - 

T 
- tiltag og handlinger - 

T 
- tegn - 

E 
- evaluering - 

Læseudvikling 
- progression - 

CKF + Fælles mål 
Kommunale målsætninger 
Lokale målsætninger 

Hvad sættes i værk for 
på bedst mulig vis at 
kunne nå målet? 

Hvad skal man se af tegn 
på vej mod (delmål), og 
når målet er nået? 

Summative (formaliserede) 
test og formative (løbende) 
evalueringsformer 

Lundbergs 5 dimensioner i både læse- og skriveudviklingen er i fokus. Den enkelte elevs læse- og skriveudvikling kendes og følges nøje. 

De fem dimensioner i læse- og skriveudviklingen: 

Fonologisk opmærksomhed herunder: 

 

• afkodning 
• flydende læsning  
• ordforråd   
• læseforståelse 
• læseinteresse 
 

• stavning 
• sætningskonstruktion 

og tekstform 
• funktionel skrivning 
• tekstskabende skriv-

ning  
• interesse og motivati-

on for skrivning 
Etablering af  
fonologiske  
strategier 
 
 
 
 
 
 

Eleverne bliver opmærk-
somme på talesprogets 
relation til skriftsproget. 
 
Eleverne skal opleve og 
arbejde med sprogets 
segmentering (smådele, 
stavelser, og fonemer): 
• Kan høre rim og rime 

Tiltag og handlinger skal 
til enhver tid fastsættes 
efter, hvor den enkelte 
elev er i sin læseudvik-
ling. 
 
Udviklingen følges ved at 
læreren løbende evalue-
rer elevernes undervis-

Elever, der bliver fonolo-
gisk opmærksomme, vil 
lettere klare at afkode. 
”Selv om et barn ikke  
har en veludviklet fono-
logisk opmærksomhed, 
kan det godt komme i 
gang med ordafkodnin-
gen, hvilket i næste om-

 
 
Ingvar Lundberg: Det 
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Alfabetisk indsigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sproglig  
opmærksomhed 
 
 
 
 
 

selv 
• Kan markere antal af 

stavelser i ord 
• Identificere samme lyd 

i forskellige ord 
• Lydere tre sproglyde 

sammen – syntese 
• Dele ord op i sprogly-

de – analyse 
• Beherske enkel fo-

nemsubtration (flytte, 
fjerne, lægge til eller 
bytte om på fonemer-
ne i talesprog) 

• Beherske enkel fo-
nemaddition (fx lægge 
f til øl � føl 

• Beherske fonemom-
bytning 

• Danne ord med given 
begyndelseslyd 

• Har sikkerhed i bog-
stavernes navn, form 
og lyd 

 
Eleverne bruger deres 
bevidsthed om ord, både 
mundtligt og skriftligt. 
 
Eleverne bliver opmærk-
somme på skriftsproget. 
 

ning - jf. evalueringsred-
skaber 
Undervisningen, tiltag, 
tegn og evaluering fore-
går med sparring mellem 
lærer og læsevejleder. 
 
Den faglige indsigt og vi-
den bidrager til den fort-
satte planlægning af den 
læse- og skriveforbere-
dende undervisning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der arbejdes både 
mundtligt og skriftligt 
med skriftsproget. 
 
Der arbejdes dagligt med 
forberedende skriftsprog-
lige aktiviteter - jf. mål-

gang stimulerer udviklin-
gen af fonologisk op-
mærksomhed. Der findes 
en … gensidighed i udvik-
lingen.”  
 
 
Den enkelte elev gen-
nemgår en læse- og skri-
veudvikling, der er indi-
viduel og ikke altid forlø-
ber efter en lineær ræk-
kefølge.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eleverne skriver og læser 
i stigende grad.  
 
 
 
 
 

gode læseforløb. Alinea, 
2005 
Følgende områder evalu-
eres: Fonologisk op-
mærksomhed, Afkod-
ning, flydende læsning, 
Læseforståelse og Læse-
interesse. Lærer- og 
elevskema findes på For-
laget Alinea, Akademisk 
Forlag 4. 
 

 
 
Ingvar Lundberg: Det 
gode skriveforløb. Aka-
demisk, Forlag 2012.   
Værktøjer til at kortlæg-
ge, støtte og stimulere 
det enkeltes barns skri-
veudvikling i de første 
skoleår.  
Følgende områder evalu-
eres: Stavning, sæt-
ningskonstruktion og 
tekstform, funktionel 
skrivning, tekstskabende 
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Fonologisk  
opmærksomhed;  
herunder ordafkodning  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordforråd  
 
 
 
 
 

Eleverne kender til gra-
femer, overskrifter, linje-
skift, forside/bagside og 
brug af illustrationer  
 
 
 
 
 
 
 
 
Eleverne opnår sikkerhed 
i bogstavernes navn, 
form og lyd (standard 
såvel som betingede), 
således at de tilegner sig 
viden om det alfabetiske 
princip.  
Når eleverne kan 80 pro-
cent af bogstaverne, 
herunder alle vokaler, er 
de klar til at påbegynde 
egentlig læseundervis-
ning 2. 
 
Eleverne videreudvikler 
ordforråd og begrebs-
dannelse.  
Eleverne kender de kon-
ventioner, der er i vores 
skriftsprog - fx læseret-

sætningerne.  
 
 
 
 
Dialogisk læsning bruges 
i overvejende grad, som 
pædagogisk modellering 
af begrebsudvikling - fx 
kan undervisningsformen 
være gradueret støtte 3. 
 
Tidlig skrivning. 
Syntetisk metode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordbetydningskort. 
 
 
Læreren underviser di-
rekte i konventionerne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eleverne har opnået et 
funktionelt bogstavkend-
skab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gennem oplæsning, sam-
tale, egen læsning og 
skrivning udvikler ele-
verne deres ordforråd. 
De øves endvidere i at 
søge forklaringer på enk-

skrivning, interesse og 
motivation for skrivning. 
Lærer- og elevskemaer 
forefindes på forlagets 
hjemmeside 5. 
 

 
 
Ina Borstrøm m.fl.: Læ-
seevaluering på begyn-
dertrinnet. Alinea, 2006. 
Materialet indeholder re-
levante test: bogstavprø-
ver, ordforråd, fonologisk 
opmærksomhed. 
 

 
 
Holger Juul m.fl.: Skrift-
sproglig udvikling, bog-
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Flydende læsning 
Definition: Når ”koden er 
knækket” eller ”De børn, som 
læser flydende, kan identifice-
re ord og forstå teksten samti-
dig” 1. 
 
 
 
 
Læseforståelse 
 

ning, ord, sætning og 
side.  
 
 
 
 
Eleverne videreudvikler 
fortællefærdigheder. 
 
 
 
Når ”koden er knækket”, 
har eleverne tilegnet sig 
det alfabetiske princip. 
Her arbejdes med tekster 
på 95% niveauet.  
Der læses med stigende 
hastighed. 
 
 
Eleverne undersøger en-
kelte forhold i litterære 
tekster – fx genre, hand-
ling og sproglige virke-
midler, samt lærer at 
bruge enkle læseforståel-
sesstrategier. 
 
Eleverne arbejder med 
de forskellige teksters 
budskaber. 
 

Der varieres i høj grad 
med præsentation af for-
skellige genrer, og præ-
sentationer af ord og be-
greber.  
 
Læreren modellerer ved 
dialogisk læsning, hvor-
dan man som læser mø-
der teksterne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eleverne skal gennem 
undervisningen opleve: 
• meddigtning til tekster 

ud fra egne erfaringer 
og forventninger 

• at tekster kan opfattes 
forskellige 

• at meningsstrukturerer 
i tekster kan være for-
skellige 

• at læreren modellerer, 
hvordan ord kan afkla-

le ord og vendinger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eleverne er aktive under 
højtlæsning eller selv-
stændig læsning.  
 
Eleverne stiller spørgs-
mål til teksten, når der er 
noget, som de ikke for-
står. 
 
Eleverne kommer aktivt 
med bud på, hvad der 
kommer til at ske i en 
given kontekst ved ud-
valgte steder, og de for-
mulerer hypoteser om 
tekstens videre forløb. 

stavprøve 1. Hogrefe, 
Dansk Psykologisk Forlag. 
Bogstavprøverne under-
søger bogstavkendskabet 
fra begyndelsen af bør-
nehaveklassen til elever-
ne har tilegnet sig sikre, 
funktionelle og automati-
serede færdigheder. 
 

 
 
Undervisningsministeriet: 
Inspiration til obligatorisk 
sprogvurdering i børne-
haveklassen -  
http://pub.uvm.dk/2009/sprog
vurdering/index.htm 
 
Egedal Kommune: Den 
kommunale sprogvurde-
ring. 
 
Marie M. Clay og Kirsten 
Wangebo: Børns for-
nemmelser for skrift-
sprog. Alinea, 2005. 
 



Handleplan for læsning; indskoling, 0. klasse 

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 – 18 år; læsning, sprog og læring – side 12   

Eleverne arbejder med 
genrekarakteristika, læ-
seformål og læsemåder.  
De præsenteres således 
for et passende og varie-
ret udbud af faglige tek-
ster. 

res 
• at baggrundsviden kan 

bruges til at bygge bro 
til nye betydninger 

• at læsningen kan forgå 
på flere niveauer –  
læsning mellem linjer-
ne og ud over den giv-
ne information 

 
Eleverne får oplevelser af 
at skulle drage slutnin-
ger/inferens. 
 
Tiltag kunne være: 
• Dialogisk oplæsning 
• Multiple læseforståel-

sesstrategier 
• Fortællingsansigt 
• Den strukturerede lit-

teratursamtales 5 
grundspørgsmål 

• Ordbetydningskort 
Vægordbog 

Running Record inspire-
ret af Reading Recovery 
– et registreringsredskab 
 

 
 
En Running Record ta-
ges, mens eleven læser 
en bog. Der registres 
uden hjælp/indblanding, 
med mindre elevens læs-
ning bryder sammen. 
Læreren registrerer ele-
vens læseadfærd og la-
ver senere en analyse af 
denne rekord. Herefter 
vurderes elevens mål for 
ny læring. 
 
Der afholdes læsekonfe-
rencer på alle klassetrin. 
 
Obligatoriske test: 
• Sprogvurdering – sep./okt. 
• Bogstavprøven 
• Læseevaluering på be-

gyndertrinnet 6  
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Supplerende test: 
• KTI og DLB 
• IL-basis gruppeprøven 
 
Der henvises i øvrigt til 
temahæftet Test og eva-
luering. 

Motivation og  
læseinteresse 

Elevernes interesse for 
læsning søges tilgodeset 
og udfordret gennem 
biblioteksbesøg, højt-
læsning og samtale om 
læsningens formål. 
 
Læseprocessen skal 
fremmes af følelsen af 
mestring – og ikke 
hæmmes af nederlags-
følelser. Differentierin-
gen er altafgørende; in-
tet barn må udsættes 
for et for svært læseni-
veau. 
 

 
Biblioteksbesøg  
Højtlæsning 
Dialogisk læsning 
Samtale 
 

Eleverne vælger i høj 
grad selv litteratur, som 
de ønsker læst op.  
 
Elever, som selv kan læ-
se, tager initiativ til at 
læse selv. 
 
Eleverne gør i høj grad 
forsøg på at skriftliggøre 
sig. 

 
Elevernes 
aktive 
deltagelse 
søges – jf.  
Lundberg 
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It i undervisningen Eleverne gøres fortrolige 
med at tænde og slukke 
computeren.  
 
Eleverne arbejder med 
programmer fra Mikro-
værkstedet. 
 
Eleverne skal i løbet af 0. 
klasse blive så fortrolige 
med programmerne, at 
de selv kan finde og åbne 
dem. 
 
Eleverne opnår kend-
skab til computeren og 
tastaturet. 
 
Eleverne udvikler kend-
skab til alfabetet ved leg 
med grafemerne på ta-
staturet. 

Elevernes UNI-log-in ud-
leveres med henvisning 
til Tjek tasken 7, så ele-
verne bliver i stand til at 
få den optimale udnyttel-
se af tilgængelige kom-
munale og lokale pro-
grammer: 
• Alf og alfabetet:  

”Programmet indehol-
der omkring 400 ord. 
Programmet kan ind-
stilles, så man træner 
alfabetet på forskellige 
måder.”  

• Den talende bog:  
”Den Talende Bog kan 
bruges til at lave em-
nebøger, skrive stile, 
dagbøger, artikler og 
meget andet.” 8 

 Der henvises til tema-
hæftet It i undervisnin-
gen. 

Samarbejde mellem  
skole og fritidstilbud 

Læsning og skrivning bli-
ver tilgodeset i fritidstil-
buddet. 

Der etableres et sted 
med ro og mulighed for 
læsning. 
 
Der etableres et ’skrift-
sprogsforum’ på lige fod 
med øvrige aktiviteter. 
 
 
Dialogisk læsning. 

Tiltag, der gør det attrak-
tivt at læse og skrive i 
fritiden, igangsættes. 
  
Der er adgang til compu-
tere med digitale hjæl-
pemidler – fx 10-finger 
og CD-ORD 9. 
 
Oplæsning i grupper. 
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Der skal stimuleres til 
læsning og læring; her-
under læseaktiviteter der 
knytter sig til dialogisk 
læsning.  
 
Aktiviteterne knytter sig 
til læsningens elementer 
og der tages udgangs-
punkt i mål og indholds-
beskrivelsen for SFO. 

Forældresamarbejde  Det forventes, at foræl-
drene støtter op om 
læsning i hjemmet.  
 
Forventningen målretter 
sig: 
• daglig læsetræning 
• medvirken til at ud-

vikle børnenes ordfor-
råd 

• Digitale hjælpemidler 
kan støtte barnet – fx 
ved at installere CD-
ORD 10 på hjemmets 
computere, udnytte 
den enkelte skoles 
hjemkøbte IT-
programmer  

• Læse bøger for sine 
børn og tale om ind-
holdet – fx søge in-
spiration på det loka-
le bibliotek 

• Skrive med sine børn; 
lade børn skrive i 
stort omfang  

Barnet tager i høj grad 
initiativ til at ville læse 
og skrive – fx har bar-
net lyst til at skrive ind-
købsseddel, julekort …  

Henvisning til forældre-
folder om læsning – Fo-
kus på læsning i indsko-
lingen 11 – samt kursus-
tilbud udbudt af kom-
munens biblioteker. 

Læsevejleder  Læsevejlederen deltager 
mindst én gang årligt i 
et tilrettelagt forløb. 

Hensigten er, at under-
viser og læsevejleder 
modellerer, støtter og 
vejleder i: 

 Der skal som minimum 
afholdes én læsekonfe-
rence pr. skoleår. Her 
forventes alle testresul-
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1 Lundberg, side 16 
2 2006, Juul, Holger, Undersøgelse for Center for Læseforskning, Logos 
3 2008, Frost 
5  http://www.akademisk.dk/Butik.aspx?c=Item&category=4537&item=28923 
 
6 2009, Borstøm 
7 Tjek tasken, Mikroværkstedet – www.tjektasken.nu  
8 Ibid.  
9 Ibid. 
10 Tjek tasken, Mikroværkstedet – www.tjektasken.nu 
11 Fællesnettet; Arkiv/Dokumenter/Skolefag/Dansk/Forældrefolder om læsning 
12 Begge titler af Ingvar Lundberg 

• dialogiske læsning 
• undervisning i ordfor-

råd 
• tidlig skriveundervis-

ning 

tater at blive belyst, så 
der skabes klarhed over 
hver enkelt elevs læse-
udvikling. 
 
Til læsekonferencen del-
tager: læsevejleder, læ-
rer i 0. klasse, repræ-
sentant fra skoleledel-
sen og kommende 
dansklærer i 1. klasse. 

Bemærkninger: 
Lektiearbejde bør altid kun være en automatiserende øvelse og/eller en individualiseret øvelse, der ikke byder 
eleven nyt stof. 
Alle dansklærer sætter sig godt ind i Det gode læseforløb og Det gode skriveforløb 12.  


