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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 har fortsat 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 

 

Ordafkodning 
 
 
 
 
 
 
Ortografisk-
morfologisk  
læsning 

Eleverne skal anvende 
sikre og automatiserede 
strategier til afkodning af 
både kendte og nye ord i 
alderssvarende tekster.  
 
 
Der arbejdes med morfo-
logiske strategier. 
 

Læseundervisningen skal 
tage udgangspunkt i to 
niveau:  
• automatiseret niveau 

100-95%  
• undervisningsniveau 

95-90 % 1 
 
 
 

Læser varierede tekster 
med læseforståelse og 
med tilpasset læseha-
stighed  
 
 
 
 
 
 

Der henvises i øvrigt til 
litteratur under evalue-
ring under handleplaner-
ne for 0., 1. og 2. klasse. 
 
Der afholdes læsekonfe-
rencer på alle klassetrin. 
 
Obligatoriske test: 
• SL60 – start maj 
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Konsolidering og  
automatisering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forskellige  
læsestrategier vs. 
teksttyper 
 
 
 
 
 

Udvikle læsehastighed. 
 
Eleverne er aktive læse-
re, som udvikler variere-
de strategier til at læse 
for at lære – læsemåden 
kan tilpasses læseformål 
og genre. 
 
 
 
 
 
 
Eleverne kan fastholde 
hovedindholdet af det 
læste i skriftlig form. 
 
 
 
 
 
 
 
Eleverne kan læse enkle 
multimodale tekster med 
forståelse og kritisk til-
gang. 
 
 
 
 

I arbejdet med hastighed 
tages der hensyn til den 
enkelte elevs læseniveau 
i f.h.t. at finde tekster på 
95% niveauet. 
 
Systematisk, kontinuerlig 
læsning af varierede, al-
derssvarende tekster 
Etablering af målrettede 
læseforløb på et viden-
skabeligt teoretisk fun-
dament. 
 
Der undervises i 
Læseforståelsesstrategi-
er. 
 
Læsekurser og læsekam-
pagner med varierende 
fokus på afkodning, læ-
sehastighed og læsefor-
ståelse. 
 
Læsning i alle fag skal  
være et tilbagevendende 
punkt på team- og fag-
udvalgsmøder. 
 
Elever skal arbejde med 
multimodale tekster i alle 
fag. 

Efter 3. klasse læser ele-
verne alderssvarende og 
let skønlitteratur – lix 15-
20. 
Ved afvigelser fra nor-
maludviklingen – se un-
der punktet Inklusion 
samt temahæfte af 
samme navn. 
 
Eleverne kan benytte eg-
nede læstestrategier ef-
ter teksttyper og fag.  
 
Før-under-efter-aktiviteter 
– fx med udgangspunkt i: 
• forudsigelse 
• opklaring af ord 
• spørgsmål til teksten 
• resume/opsummering 
 
 
 
 
Der arbejdes med læs-
ning i alle fag. 
 
 
 
Elever kan genkende og 
arbejde med multimodale 
tekster. 

• DVOs test – Værd at 
vide om ordblindhed - 
en screening af elever 
i risiko for dysleksi 2 - 
jf. teamhæftet Test og 
Evaluering 

 
Supplerende test: 
• ST3 
• Temahæftet Test og 

Evaluering 
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Funktionel skrivning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordforråd 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Eleverne kan strukturere 
og skrive forskellige fikti-
ve og non-fiktive tekster. 
 
Eleverne kan skrive be-
skrivende, refererende, 
kommenterende, forkla-
rende med et ordforråd 
tilpasset forskellige 
teksttyper. 
 
Eleverne staver sikkert; 
kan anvende korrekt 
bøjningsformer og hen-
sigtsmæssig tegnsæt-
ning. 
 
 
 
 
 
Videreudvikling af ordfor-
råd og begrebsdannelse 
sker hovedsageligt gen-
nem læsning af tekster 

 
Eleven skal være op-
mærksom på sig selv 
som læser med ud-
gangspunkt i viden og 
læseformål. 
 
Egenproduktion af tek-
ster i varierede genrer. 
 
 
Der arbejdes med ord fra 
læste bøger og fra un-
dervisningen på tværs af 
fag. 
 
 
 
I arbejdet er der fokus 
på at komme omkring 
flere af ordets fremtræ-
delsesformer (udtale, 
ordklasse, semantiske og 
syntaktisk, konkrete og 
overførte betydning) 
samt med antonym, sy-
nonym mm. 
 
Det tilstræbes at arbejde 
med 10 nye ord hver uge 
– ordene hentes på 
tværs af fag. 

 
Eleverne stopper op un-
der læsning og undrer sig 
over ord som ikke umid-
delbart forstås. 
 
 
Eleverne opleves som 
nysgerrige i forhold til 
sproget i brug. 
 
Eleverne bruger på egen 
hånd ord og vendinger 
som er behandlet i un-
dervisningen. 
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Flydende læsning 

på alderssvarende ni-
veau.  
 
Der arbejdes på, at tek-
ster på 95% niveauet 
læses med god hastighed, 
indlevelse og forståelse. 

 
 
 
Eleven kan med god ha-
stighed, indlevelse og 
forståelse læse en tekst 
på frilæsningsniveauet. 

Læseforståelse Der arbejdes videre på at 
udbygge elevernes regi-
ster af læseforståelses-
strategier.  
 
 
Eleverne arbejder med 
læseformål, læsemåde 
og læseteknik i forhold til 
tekstvalg.  
 
Der arbejdes med ele-
vernes metakognitive 
bevidsthed med ud-
gangspunkt i hvad, hvor-
dan, hvornår og hvorfor, 
de enkelte strategier an-
vendes. 

Der varieres i høj grad 
med præsentation af for-
skellige genrer og præ-
sentationer af ord og be-
greber. 
  
 
 
 
 
 
Eleven skal være op-
mærksom på sig selv 
som læser med ud-
gangspunkt i viden og 
læseformål. 

Eleven har strategier til 
at styre og regulere for-
ståelsen under læsnin-
gen. 
 
 
Eleven har strategier til 
efterbehandlingen af det 
læste.  
 
 
Eleven kan reflektere 
over og forholde sig til 
det læste. 

 

Læseinteresse og  
motivation 

Eleverne har læse- og 
skrivelyst. 

Tekster er tilpasset den 
enkelte elevs læseudvik-
ling og –interesse, så 
fortsat læsemotivation 
kan sikres. 
 
Lærerne indgår aftaler – 

Eleverne læser og skriver 
af lyst - også i fritiden. 
 
Lærerteamet – med 
dansklæreren som tov-
holder – støtter eleven i 
at finde relevant og til-

Elevens læsning/skrivning 
evalueres løbende. 
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både lærer-lærer og læ-
rer-elever – om en fast 
løbende evalueringssy-
stem, der anvendes til 
læsning og skrivning af 
alle teksttyper. 

passet litteratur. 

It i undervisningen Alle lærere i alle fag er ind-
draget i IT-undervisningen. 
 
 
 
Eleverne anvender IT i 
fagene. 
 
Eleverne er fortrolige 
med tekstbehandlings-
programmet Word og 
skal i 3. klasse kunne 
anvende CD-ORD 3 flek-
sibelt – både som oplæs-
nings- og skrivestøtte – 
ved behandling af skift-
sproglige opgaver. 
 
Eleverne benytter porta-
ler, hvor digitaliserede 
tekster er tilgængelige. 
 
Eleverne kan søge og 
vælge skøn- og faglitte-
ratur i digitale medier. 
 

Undervisning i brug af 
digitale hjælpemidler og 
online læsning; generel 
anvendelse af it i fagene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skolerne har adgang til 
portaler med digitalisere-
de tekster – fx: 
www.superbog.dk  

Lærerne medtænker it i 
forberedelsen og gen-
nemførelsen af undervis-
ningen. 
 
Eleven er i stigende grad 
fortrolig med anvendel-
sen af it i undervisnin-
gen. 
 
Anvender tekstbehand-
ling i egen produktion af 
tekster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse 

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 – 18 år; læsning, sprog og læring – side 44   

Eleverne kan foretage 
søgning på internettet. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eleverne bliver stimuleret 
i deres læseudvikling 
med en konsolidering af 
valgte læsestrategier. 
 
Eleverne udvikler læse-
lyst og –motivation. 

Alle lærere er fortrolige 
med at søge digitale 
undervisningstekster og 
indscanne relevante 
tekster. 
 
Lærerne tilbydes kursus i 
brug af digitale hjælpe-
midler og søgning samt 
indscanning af digitale 
tekster. 
 
 
 
 
Særlig vægt på ordkend-
skab, sprogforståelse og 
læseforståelse. 
 
 
Etablering af læseprojek-
ter. 
 
 
 
 
 
Elever indstilles til speci-
alundervisning og even-

Alle undervisningstekster 
foreligger i digital udga-
ve. 
 
 
 
Lærerne benytter digitale 
baser – fx Materialeba-
sen 4. 
 
Elektroniske læremid-
ler/kompenserende pro-
grammer anvendes i un-
dervisningen. 
 
 
 
 
 
 
Elever deltager i læse-
projekter – fx læsemak-
ker-ordning.  
 
Elever tilbydes læsekur-
sus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der henvises i øvrigt til 
temahæfterne Læsekom-
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tuelt til kommunens læ-
sekompetencecenter 
(LKC). 

petencecentret i Egedal 
Kommune (LCK) og In-
klusion. 

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. 

Der igangsættes tiltag, 
der gør det attraktivt at 
læse og skrive i fritiden. 
  
Der er adgang til compu-
tere med digitale hjæl-
pemidler – fx 10-finger 
og CD-ORD 5. 
 
Oplæsning i grupper. 
 
Der skal stimuleres til 
læsning og læring, her-
under læseaktiviteter 
som knytter sig til dialo-
gisk læsning. Aktiviteter-
ne knytter sig til læsnin-
gens elementer, og der 
tages udgangspunkt i 
mål og indholdsbeskri-
velsen for SFO. 

 

Forældresamarbejde Forældre støtter op om 
og involverer sig i læse-
undervisningen – alt ef-
ter barnets klassetrin og 
læsefærdigheder. 
 
Forældre taler med bar-

Forældre skal: 
• støtte og opmuntre 

barnet til den fortsatte 
30 minutters daglige 
læsning i overbygning 

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

Daglig, kontinuerlig 
læsning er i fokus. 

Henvisning til forældre-
folderen: Fokus på læs-
ning i indskolingen 6 
samt kursustilbud ud-
budt af kommunens bib-
lioteker. 



Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse 

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 – 18 år; læsning, sprog og læring – side 46   

net om aktuelle begi-
venheder. 
 
Skolen informerer om 
forventninger til foræl-
dre. 

 
 
 
Forældremøde: 
• Ved årets første for-

ældremøde orienteres 
forældrene om kom-
munens læsekompe-
tenceplan 

• Forældre opfordres til 
at orientere sig om 
skolens lokale hand-
leplan for læsning 

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

enteres elevens for-
ældre ved de årlige 
skole-hjem-samtaler 
om elevens læse-
standpunkt. Der læg-
ges vægt på, at for-
ældrene inddrages, at 
de er aktive medspil-
lere i elevens læse-
udvikling 

• Opfølgning på brugen 
af digitale hjælpemid-
ler samt den kontinu-
erlige læsning hjem-
me 
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6 Fællesnettet; Arkiv/Dokumenter/Skolefag/Dansk/Forældrefolder om læsning 

Læsevejleder  Der igangsættes årligt et 
til to læseprojekter på 
årgangen. 
 

Ved planlægningen af 
skoleåret udvælger og 
målfastsætter teamet  
skriftsproglige projekter i 
dialog med læsevejlede-
ren – fx faglig læsning, 
makkerlæsning og/eller 
struktureret skrivning. 

Konferencer/evaluering 
fortages løbende. 
 
 
 
 
 
 
 
Læsevejlederen deltage-
re i de fire årlige spar-
ringsmøder med kom-
munens øvrige læsevej-
ledere. 

For inspiration henvises 
til temahæftet Læsevej-
lederen. 

Anbefalinger: 
Lektiearbejde bør altid kun være en automatiserende øvelse og/eller en individualiseret øvelse, der ikke byder ele-
ven nyt stof. 


