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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 fortsat 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 motiva-

tion for skrivning 

 

Fonologisk læsning  
og skrivning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eleverne kan ved udgan-
gen af 1. klasse læse og 
skrive alderssvarende, 
lette og sammenhæn-
gende tekster. 
 
 
 
Eleverne læser lydrette 
ord. Ikke lydrette ord 
genkendes i overvejende 

Eleverne præsenteres fra 
første skoledag for et 
bredt udvalg af bøger og 
tekster, der kan bruges 
til at underbygge det me-
todiske omdrejnings-
punkt. 
 
 
 
 

Eleverne kan ved udgan-
gen af 1. klasse læse al-
derssvarende, lette og 
sammenhængende tek-
ster; lix 5-10. 
 
 
 
Eleverne læser lydrette. 
Ikke lydrette ord gen-
kendes i overvejende 

Der henvises i øvrigt til 
litteratur under evalue-
ring under handleplanen 
for 0. klasse. 
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grad. 
 
Eleverne kender sprog-
grænserne og bruger 
hensigtsmæssige strate-
gier som stavelsesdeling. 
 
Eleverne kender til funk-
tionen af overskrifter, 
linjeskift, forside/bagside 
og bruger ydre ledetråde 
som illustrationer (guided 
reading metodisk tiltag). 
 
I forlængelse af arbejdet 
i 0.klasse skal eleverne 
opnå sikkerhed i bogsta-
vernes navn, form og 
lyde. Der arbejdes med 
standard såvel som be-
tingede lyde ud fra en 
syntetisk lydmetode. 
 
Den fortsatte læseudvik-
ling følges ud fra de 5 
dimensioner fremstillet af 
Lundberg - lærerskema 
og elevskema findes på 
nettet  
Den fortsatte skriveud-
vikling følges ud fra de 5 
dimensioner fremstillet af 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der arbejdes med stan-
dard såvel som betingede 
lyde ud fra en syntetisk 
lydmetode. 
 
 
 
 
 
Tiltag og handlinger skal 
til enhver tid sættes ef-
ter, hvor den enkelte 
elev er i sin læseudvik-
ling.  
 
Udviklingen følges ved at 
læreren løbende evalue-
rer elevernes undervis-

grad.  
 
Eleverne kender sprog-
grænserne og bruger 
hensigtsmæssige strate-
gier som stavelsesdeling. 
 
Kender til funktionen af 
overskrifter, linjeskift, 
forside/bagside og bru-
ger ydre ledetråde som 
illustrationer (guided re-
ading metodisk tiltag). 
 
Elever, der bliver fonolo-
gisk opmærksomme, vil 
lettere klare at afkode, 
men ”selv om et barn 
ikke har en veludviklet 
fonologisk opmærksom-
hed, kan det godt kom-
me i gang med ordaf-
kodningen, hvilket i næ-
ste omgang stimulerer 
udviklingen af fonologisk 
opmærksomhed. Der fin-
des … en gensidighed i 
udviklingen.” 2. 
 
Eleverne skriver, læser 
og genkender i stigende 
omfang – jf. deres læse- 

 
 
Holger Juul m.fl.: Skrift-
sproglig udvikling, bog-
stavprøve 2. 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.  
 

 
 

Jørgen Frost: Læsemåleren. 
Gyldendal, 2005. 
Læsemåleren er et prak-
tisk hverdagsværktøj til 
at måle elevernes læse-
niveau i 1.-3. klasse og 
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Ordforråd 
 
 
 

Lundberg. 
 
 
De fem dimensioner ud-
vikles mere eller mindre 
parallelt, men ikke nød-
vendigvis lineært og i 
samme takt hos alle 
børn, hvorfor det er rele-
vant at kunne vurdere og 
understøtte det enkelte 
barns udvikling.  
 
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. 
 
 
Eleverne videreudvikler 
ordforråd og begrebs-
dannelse. Kender begre-
ber som ”ord” og ”sæt-

ning -  jf. evaluerings-
redskaber. 
 
Undervisningen, tiltag, 
tegn og evaluering fore-
går med sparring mellem 
lærer og  læsevejleder, 
hvor den faglige indsigt 
og viden bidrager til den 
fortsatte planlægning af 
den læse- og skrivefor-
beredende undervisning. 
 
Der arbejdes dagligt med 
forberedende skriftsprog-
lige aktiviteter – jf. mål-
sætningerne.  
 
Dialogisk læsning bruges 
i overvejende grad som 
pædagogisk modellering 
af begrebsudvikling - fx 
kan undervisningsformen 
være guided reading.  
 
Tidlig skrivning. 
Syntetisk metode. 
 
Eleverne præsenteres for 
forskellige metoder til at 
udvikle deres ordkend-
skab – fx ordbetydnings-

og skriveudvikling. 
 
 
Den enkelte elev gen-
nemgår en læse- og skri-
veudvikling, der er indi-
viduel og forløber ikke 
altid i den kontinuerlig 
rækkefølge bliver op-
mærksomme på skrift-
sproget. 
 
 
Eleverne opnår et funkti-
onelt bogstavkendskab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

et redskab i specialun-
dervisningen af større 
elever. 
 
 
Der afholdes læsekonfe-
rencer på alle klassetrin 
Obligatoriske test: 
• Mini SL1 – start maj 
 
Supplerende test: 
• OS64  
• IL- basis gruppeprø-

ven 
 
Der henvises i øvrigt til 
temahæftet Test og eva-
luering. 
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Flydende læsning 
Definition: Når ”koden er 
knækket” eller ”De børn, som 
læser flydende, kan identifi-
cere ord og forstå teksten 
samtidig” 1 

ninger” 
 
Eleverne videreudvikler 
fortællefærdigheder. 
 
Gennem oplæsning, sam-
tale, egen læsning og 
skrivning udvikler ele-
verne deres ordforråd.  
 
Elevernes øves i at søge 
forklaringer på enkle ord 
og vendinger. 
 
Når ”koden er knækket”, 
har eleverne tilegnet sig 
det alfabetiske princip. 
Her arbejdes der med 
tekster på 95% niveauet.  

kort. 
 
Der varieres i høj grad 
med præsentation af for-
skellige genrer og præ-
sentationer af ord og be-
greber. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eleverne læser med sti-
gende hastighed. 

Læseforståelse Eleverne undersøger en-
kelte forhold i litterære 
tekster – fx genre, hand-
ling og sproglige virke-
midler – samt lærer at 
bruge enkle læseforståel-
sesstrategier. 
 
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 

Eleverne er aktive under 
højtlæsning eller egen 
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-

Jf. Det gode læseforløb af 
Ingvar Lundberg 
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Der arbejdes med de for-
skellige teksters budska-
ber. 
 
I arbejdet med genreka-
rakteristika modelleres 
eksplicitte læseformål og 
læsemåder.  
 
Eleverne præsenteres 
således for et passende 
og varieret udbud af fag-
lige tekster 

• at tekster kan opfattes 
forskellige 

• at meningsstrukturerer 
i tekster kan være for-
skellige 

• at læreren modellerer, 
hvordan ord kan afkla-
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 

mulerer hypoteser om 
tekstens videre forløb. 

Motivation og  
læseinteresse 

Elevernes interesse for 
læsning søges tilgodeset 
og udfordret gennem 
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biblioteksbesøg, højtlæs-
ning og samtale om læs-
ningens formål. 
 
Læseprocessen skal 
fremmes af følelsen af 
’mestring’ – og ikke 
hæmmes af nederlagsfø-
lelser, hvorfor differentie-
ringen er altafgørende; 
intet barn må udsættes 
for et for svært læseni-
veau. 

 
Biblioteksbesøg 
Højtlæsning 
Dialogisk læsning 
Samtale 

It i undervisningen Eleverne er fortrolige 
med at tænde og slukke 
computeren.  
 
 
Eleverne arbejder med 
programmer fra Mikro-
værkstedet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eleverne udvikler fortsat 
kendskabet til alfabetet 
ved leg med grafemerne 
på tastaturet. 
 
Fortroligheden med CD-
ORD 3 vedligeholdes – 
jf. Handleplan for læs-
ning; indskoling, 0. 
klasse. 
 
Alle elever lærer deres 
UNI-log-in at kende.  
 
Med henvisning til Tjek 
tasken 4 bliver eleverne 
i stand til at få den op-
timale udnyttelse af til-
gængelige kommunale 

Lærerne medtænker IT i 
forberedelsen + gennem-
førelsen af undervisnin-
gen. 
 
Anvender tekstbehand-
ling i egen produktion af 
tekster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Elevernes 
aktive 
deltagelse 
søges - jf. 
Lundberg 
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Eleverne skal kunne finde 
og åbne programmerne. 
Eleverne opnår kend-
skab til computeren og 
tastaturet. 
 
 
Eleverne udvikler kend-
skab til alfabetet ved leg 
med grafemerne på ta-
staturet. 

programmer. 
 
Elever skal blive fortroli-
ge med regler for brug af 
computeren på skolen, 
regler for print, log af, 
tænde og slukke compu-
teren. 
 
Eleverne bliver fortrolige 
med tekstbehandlings-
programmet Word, hvor 
de kan begynde at skrive 
små tekster, og de får 
kendskab til at få læst 
tekster op af CD-ORD 5. 
 
Eleverne kan åbne for 
www.Superbog.dk 
www.abc.dk  
eller andre portaler, hvor 
digitaliserede tekster er 
tilgængelige og lytte til 
skriftsproglige tekster. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eleven er i stigende grad 
fortrolig med anvendel-
sen af it i undervisnin-
gen. 
 
 
 
 
Eleven er begyndende 
fortrolige med at foreta-
ge søgning på nettet. 
 
 

Inklusion 
• Dansk som andet sprog 
• Elever i læsevanskeligheder 

Elever – hvis skriftsprog-
lige udvikling ikke er al-
derssvarende – anvender 
elektroniske læremidler. 

Elever – hvis skriftsprog-
lige udvikling ikke er al-
derssvarende – anvender 
elektroniske læremidler. 
 
Alle lærere er fortrolige 
med at søge digitale 
undervisningstekster og 

Undervisningstekster fo-
religger i digital udgave. 
 
 
 
Lærerne benytter digitale 
baser – fx Materialeba-
sen 6 – for de elever, der 

Der henvises i øvrigt til 
temahæfterne Læse-
kompetencecentret i 
Egedal Kommune (LCK) 
og Inklusion. 
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indscanne relevante 
tekster. 
 
Lærerne tilbydes kursus i 
brug af digitale hjælpe-
midler og søgning samt 
indscanning af digitale 
tekster. 
 
Etablering af læseprojek-
ter. 
 
 
Elever indstilles til speci-
alundervisning og even-
tuelt videre til kommu-
nens læsekompetence-
center (LKC). 

opfylder betingelserne til 
indmelding. 
 
Elektroniske læremid-
ler/kompenserende pro-
grammer anvendes i un-
dervisningen. 
 
 
Elever deltager i læse-
projekter – fx læsemak-
kerordning. 
 
Elever tilbydes skrift-
sprogligt kursus. 

Samarbejde mellem  
skole og fritidstilbud 

Læsning og skrivning 
bliver tilgodeset i fritids-
tilbuddet. 

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 7. 
 
Oplæsning i grupper. 
 
Der skal stimuleres til 
læsning og læring; her-
under læseaktiviteter 
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som knytter sig til dialo-
gisk læsning.  
 
Aktiviteterne knytter sig 
til læsningens elementer 
og der tages udgangs-
punkt i mål og indholds-
beskrivelsen for SFO. 

Forældresamarbejde  Forældre støtter op om 
og involverer sig i læse-
undervisningen - alt ef-
ter barnets klassetrin og 
læsefærdigheder. 
 
Forældre taler med bar-
net om aktuelle begi-
venheder. 
 
Skolen informerer om 
forventninger til hjem-
met. 
 

Forældre skal: 
• støtte og opmuntre 

barnet til den fortsatte 
30 minutters daglige 
læsning 

• sørge for, at der læ-
ses lektier i alle fag  

 
 
 
Forældremøde: 
• Ved årets første for-

ældremøde orienteres 
forældrene om kom-
munens læsekompe-
tenceplan 

• Forældre opfordres til 
at orientere sig om 
skolens lokale handle-
plan for læsning 

 
Skole-hjem-samarbejde: 
• Som et minimum ori-

enteres elevens for-

Daglig, kontinuerlig 
læsning er i fokus. 

Henvisning til forældre-
folder om læsning – Fo-
kus på læsning i indsko-
lingen 8 – samt kursus-
tilbud udbudt af kom-
munens biblioteker. 
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ældre ved de årlige 
skole-hjem-samtaler 
om elevens læse-
standpunkt 

• Der lægges vægt på, 
at forældrene inddra-
ges og er aktive med-
spillere i elevens læ-
seudvikling 

• Der følges op på bru-
gen er digitale hjæl-
pemidler og den kon-
tinuerlig læsning 
hjemme 
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Læsevejleder  Der igangsættes årligt 
et til to læseprojekter 
på årgangen. 
 

Undervisningen, tiltag, 
tegn og evaluering fore-
går med sparring mellem 
lærer og  læsevejleder, 
hvor den faglige indsigt 
og  viden bidrager til den 
fortsatte planlægning af 
den læse- og skrivefor-
beredende undervisning. 
 
Ved planlægningen af 
skoleåret udvælger og 
målfastsætter teamet  
skriftsproglige projekter 
i dialog med læsevejle-
deren – fx faglig læs-
ning, makkerlæsning 
og/eller struktureret 
skrivning. 

 Der afholdes som mini-
mum én læsekonference 
pr. skoleår, hvor alle 
testresultater forventes 
at blive belyst, så der 
kan skabes klarhed over 
hver enkelt elevs læse-
udvikling. 
 
Til læsekonferencen del-
tager: læsevejleder, 
læreren og repræsen-
tant fra skoleledelsen. 

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 9. 

 

                                                           
1 Lundberg, side 16 
2 Lundberg (2005) 
3 Mikroværkstedet, www.mikrov.dk  
4 Mirkoværkstedet, www.tjektasken.nu  
5 Mikroværkstedet, www.mikrov.dk  
6 Skolekom, http://web.skolekom.emu.dk/  
7 Mirkoværkstedet, www.mikrov.dk  
8 Fællesnettet; Arkiv/Dokumenter/Skolefag/Dansk/Forældrefolder om læsning 
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9  Begge titler af Ingvar Lundberg 


