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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afkodning og  
flydende læsning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle lærere i alle fag er 
inddraget i læseunder-
visningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eleverne kan anvende 
sikre og automatiserede 
strategier til afkodning af 
både kendte og nye ord i 
alderssvarende tekster. 
 
Der arbejdes detaljeret 
med sprog både i læs-
ning og stavning.  
 
 
 
 

Etablering af læsebånd 
og læsekampagner med 
(varierende) fokus på af-
kodning, læsehastighed 
og læseforståelse. 
 
Læsning i alle fag skal 
være et tilbagevendende 
punkt på team- og fag-
udvalgsmøder. 
 
Systematisk, kontinuerlig 
læsning af varierede, al-
derssvarende tekster. 
 
 
 
Eleverne skal i undervis-
ningen have en individuel 
og direkte undervisning i 
sprogets detaljer - bl.a. 
ved hurtig feedback på 
deres arbejde.  
 

Der arbejdes med læs-
ning i alle fag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eleverne læser flydende i 
alderssvarende tekster – 
kan eksempelvis læse 
undertekster på tv. 
 
 
Eleverne afkoder strate-
gisk, hurtigt og fleksibelt.  
 
Eleverne kender stavel-
sesgrænser i talesproget 
og anvender det strate-
gisk til både læsning og 

Der afholdes læsekonfe-
rencer på alle klassetrin. 
 
Elevernes læseudvikling 
følges løbende af dansk-
læreren/-lærerteamet. 
 
Lærerteamet holder sig 
løbende ajour med ele-
vernes læselyst og – mo-
tivation; læselog og læ-
sekontrakter/-aftaler; 
indsats og tiltag regule-
res på denne baggrund. 
 
Obligatoriske test: 
• Nationale test; 4. og 

6. klasse  
• Kommunale test; 
Læs5 – 5. klasse 

 
Supplerende test:  
• Stavetest: ST4, ST5 

og ST6 



Handleplan for læsning; mellemtrin 

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 – 18 år; læsning, sprog og læring – side 6   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der arbejdes med at ud-
vikle elevernes læseha-
stighed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der skal forventes mange 
gentagelser.  
 
 
 
 
 
 
Læsehastigheden trænes 
med forskellige teknikker 
og øvelser. 
 
Arbejde med at afpasse 
læsehastighed efter læ-
seformål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stavning. 
 
 
Eleverne udnytter det fo-
nematiske princip og i 
stigende grad det morfo-
logiske princip. 
 
Eleverne læser varierede 
tekster med læseforstå-
else og med tilpasset læ-
sehastighed;  
• lix 20-25 - 4. klasse 
• lix 25-30 - 5. klasse 
• lix 30-35 - 6. klasse 
 
• Efter 4. klasse læser 

eleverne alderssvaren-
de skønlitteratur med 
ca. 150 ord pr/m; 
sprogligt udfordrende 
tekster ca. 100 ord 
pr/m.  

• Efter 6. klasse læser 
eleverne alderssvaren-
de skønlitteratur med 
ca. 200 ord pr/m; 
sprogligt udfordrende 
tekster ca. 140 ord 
pr/m. 

 
Der tages højde for en 

• Læsetest: SL40 og TL1 
 
I planlægningen og tilret-
telæggelsen af undervis-
ningen må evaluerings-
formen overvejes og 
fastlægges, så den for 
både elever, forældre og 
lærer medtænkes som en 
integreret del af de aktu-
elle undervisningsforløb i 
fagene. 
 
Der henvises i øvrigt til 
temahæftet Test og eva-
luering. 
 
Overleveringsmøder af-
holdes ved lærerskift. 
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Funktionel skrivning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Eleverne kan fastholde 
hovedindholdet af det 
læste i skriftlig form. 
 
Eleverne kan strukturere 
og skrive forskellige fikti-
ve og non-fiktive tekster. 
 
Eleverne kan skrive be-
skrivende, refererende, 
kommenterende, forkla-
rende og argumenteren-
de med et ordforråd til-
passet forskellige tekst-
typer. 
 
Stave sikkert; anvende 
korrekt bøjningsformer; 
hensigtsmæssig tegn-
sætning. 
 
Eleverne kan foretage 
målrettet og kritisk søg-
ning af skønlitteratur på 

 
 
 
Træne varierede læse-
teknikker – oversigtslæ-
se, nærlæse og punktlæ-
se. 
 
 
 
 
 
Egenproduktion af tek-
ster i varierede genrer - 
også med sikker brug af 
modaliteter fx at læse og 
skrive grafer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vælger relevant litteratur 
og samarbejder om tek-
ster både i elev/elev og 

tilpasset læsbarhed for 
det enkelte barn. 
 
Eleverne kan veksle mel-
lem og benytte egnede 
læstestrategier efter 
teksttype og fag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eleverne kan lave brug-
bare søgninger på inter-
nettet og kritisk vurdere 
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Ordforråd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Læseforståelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Læseinteresse 

bibliotek og i digitale 
medier til egen læsning 
samt problem- og opga-
veløsning. 
 
Eleverne kan i stigende 
grad bruge ordforklaring, 
opslagsværker, ordbøger 
og søgning på internet 
som et naturligt redskab 
til forståelse af ord og 
fagudtryk. 
 
 
 
 
Eleverne er aktive læse-
re, som udvikler variere-
de strategier til at læse 
for at lære; læsemåden 
kan tilpasses læseformål 
og genre. 
 
Eleverne kan læse enkle 
multimodale tekster med 
forståelse og kritisk til-
gang. 
 
Eleverne kan læse norske 
og svenske tekster. 
 
Eleverne har læselyst. 

elev/lærer relationer.  
  
 
 
 
Eleverne undervises i 
brugen af analoge og di-
gitale opslagsværker. 
 
Før-under-efter-aktiviteter 
– fx med udgangspunkt i: 
• forudsigelse 
• opklaring af ord 
• spørgsmål til teksten 
• resume/opsummering 
 
Der undervises i læsefor-
ståelsesstrategier. 
 
 
 
 
 
Elever skal arbejde med 
multimodale tekster i alle 
fag. 
 
 
 
 
 
Tekster er tilpasset den 

de kilder, de henter de-
res viden fra. 
 
 
 
Eleverne anvender både 
analoge og digitale op-
slagsværker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eleven er opmærksom på 
sig selv som læser med 
udgangspunkt i viden og 
læseformål. 
 
 
 
Elever genkender og ar-
bejder med multimodale 
tekster. 
 
 
 
 
 
Eleverne læser og skriver 
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enkelte elevs læseudvik-
ling og –interesse, så 
fortsat læsemotivation 
kan sikres. 
 
Der etableres aftaler 
mellem lærer-lærer og 
lærer-elever om et fast 
løbende evalueringssy-
stem, der anvendes til 
læsning og skrivning af 
alle teksttyper. 

af lyst - også i fritiden. 
 
 
 
 
Lærerteamet – med 
dansklæreren som tov-
holder – støtter eleven i 
at finde relevant og til-
passet litteratur. 
 
Elevens læsning og 
skrivning evalueres lø-
bende. 

It i undervisningen Alle lærere i alle fag er ind-
draget i it-undervisningen. 
 
 
 
 
 
 
Eleverne kan layoute 
tekster til bestemte for-
mål og modtagere. 
 
Eleverne søger hen-
sigtsmæssigt på internet-
tet og anvender Office-
pakkens programmer – 
herunder tekstbehandling 
– varieret i egne skrive-

Generel anvendelse af it i 
alle fag. 
 
Implementering af it-
handleplan i undervisnin-
gen/handleplan for læs-
ning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lærerne medtænker it i 
forberedelsen og gen-
nemførelsen af undervis-
ningen.  
 
 
 
 
Eleverne er fortrolige 
med anvendelsen af it i 
undervisningen. 
 
Eleverne anvender tekst-
behandling i egen pro-
duktion af tekster.  
 
Kan vælge brugbare stra-
tegier i søgning på net-

Skolen evaluerer og sik-
rer implementeringen af 
it-handleplan.  
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processer og fremlæg-
gelser. 
 
Eleverne kan bruge digi-
tale hjælpemidler og on-
line læsning. 
 
Eleverne skriver hen-
sigtsmæssigt på compu-
ter – herunder et godt 
kendskab til tastaturets 
opbygning. 

 
 
 
Undervisning i brug af 
digitale hjælpemidler og 
online læsning. 

tet. 

Inklusion 
• Dansk som andet sprog 
• Elever i læsevanskeligheder 

Elever, hvis læseudvik-
ling ikke er alderssvaren-
de, anvender elektroni-
ske læremidler.  
 
 
 
 
 
Eleverne bliver stimuleret 
i deres læseudvikling 
med en konsolidering af 
valgte læsestrategier.  
 
 
 
 
 
 
 

Særlig vægt på ordkend-
skab, sprogforståelse og 
læseforståelse. 
 
It bruges som kompen-
serende hjælpemiddel for 
alle elever i læsevanske-
ligheder. 
 
Eleverne tilbydes kursus i 
brug af digitale hjælpe-
midler. 
 
Mulighed for holddeling – 
fx kurser (støttecente-
ret/lærere byder ind med 
timer), undervisningsdif-
ferentiering og special-
undervisning. 
 

Elektroniske læremid-
ler/kompenserende pro-
grammer anvendes i un-
dervisningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elever tilbydes læsekur-
sus.  
 
 
 
 
 

Skolen evaluerer og sik-
rer implementeringen af 
relevante handleplaner. 
 
Udredning for dysleksi: 
• DVO – 4. klasse 
• Testbatteriet – 4. klasse 
 
Ved nationale og lokale 
test er der mulighed for 
at søge dispensation til 
at anvende de hjælpe-
midler og programmer, 
som eleven benytter i 
den daglige undervis-
ning. 
 
På Undervisningsministe-
riets og Skolestyrelsens 
hjemmesider kan der læ-
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Eleverne udvikler læse-
lyst og –motivation. 
 
 
Alle lærere er fortrolige 
med at søge digitale un-
dervisningstekster og 
indscanne relevante tek-
ster. 

Etablering af læseprojek-
ter. 
 
 
Lærerne tilbydes kursus i 
brug og søgning af digi-
tale hjælpemidler samt 
indscanning af digitale 
tekster. 
 
Elever indstilles til speci-
alundervisning og even-
tuelt videre til kommu-
nens læsekompetence-
center (LKC). 

Elever deltager i læse-
projekter – fx læsemak-
kerordning. 
 
 
 
 
 
 
 

ses mere om dette: 
• www.evaluering.uvm.dk  
• www.skolestyrelsen.dk  
 
Der henvises i øvrigt til 
temahæfterne Test og 
evaluering, Læsekompe-
tencecentret i Egedal 
Kommune (LKC) og In-
klusion. 

Samarbejde mellem  
skole og fritidstilbud 

Sproglige aktiviteter bli-
ver tilgodeset i fritidstil-
buddet. 

Det ville være formåls-
tjenstligt, at fritidstilbud 
bliver inddraget i den 
faglige dimension af læs-
ning – etablering af et 
tværfagligt samarbejde. 
 
Der kan etableres læ-
ringsmiljøer (oaser) med 
it-værktøjer (både hard- 
og software); science-
miljøer. 
 
Der er fokus på sproglige 
aktiviteter. 

 Se temahæftet Samar-
bejde mellem skole og 
fritidstilbud. 

Forældresamarbejde  Forældre støtter op om 
og involverer sig i læse-

Forældre skal: 
• støtte og opmuntre 

 
 

Forældrene henvises i 
øvrigt til forældrefolderen 
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undervisningen uanset 
barnets klassetrin og læ-
sefærdigheder. 
 
Forældre taler med bar-
net om aktuelle begiven-
heder. 
 
 
 
 
 
 
 
Skolen informerer om 
forventninger til hjem-
met. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skolen afholder foræl-
dremøder og skole-hjem-
samtaler. 

barnet til 30 minutters 
daglige læsning 

• sørge for, at der læses 
lektier i alle fag  

• gå på biblioteket og 
låne analoge og digita-
le bøger med deres 
barn 

 
Digitale hjælpemidler in-
stalleres, i det omfang 
det er muligt, på hjem-
mets computer. 
 
Forældre opfordres til at 
orientere sig i skolens 
lokale handleplan for 
læsning. 
 
 
 
 
 
 
 
Ved årets første foræl-
dremøde orienteres der 
om kommunens læse-
kompetenceplan. 
 
Som et minimum orien-
teres elevens forældre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eleven har adgang til di-
gitale hjælpemidler, hvis 
hjemmet har en compu-
ter. 
 
Forældrene føler sig vel-
informeret om elevens 
skriftsprogsudvikling. 
 
Forældrene tilbydes kon-
kret vejledning i, hvorle-
des de kan støtte deres 
barns skriftsproglige ud-
vikling. 
 
 
 
 
 
Fokus på læsningen i 
samarbejdet med hjem-
met; aftaler etableres og 
evaluering foretages ved 

Fokus på læsning på 
mellemtrinnet 1. 
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ved de årlige skole-hjem-
samtaler om elevens læ-
sestandpunkt. Der læg-
ges vægt på, at foræl-
drene inddrages og er 
aktive medspillere i ele-
vens læseudvikling. 

skole-hjem-samtaler. 
 

Læsevejleder  Læsevejlederen er ko-
ordinator i arbejdet med 
at udvikle og styrke ele-
vernes læsemotivation. 
 
 
 
Læsevejlederen er tov-
holder på læsekonferen-
cer. 
 
Læsevejlederen skal 
deltage i udvalgte 
teammøder for at inspi-
rere til arbejdet med 
læsning i alle fag. 
 
 
 
 
 
Læsevejlederen er med 
til at igangsætte 1-2 år-
lige læseprojekter på 
hver årgang. 

Læsevejleder bidrager 
med inspiration til ud-
vikling af funktionel læ-
sekompetence hos den 
enkelte elev samt hele 
klassen. 
 
 
 
 
 
Ved planlægningen af 
skoleåret udvælger og 
målfastsætter teamet 
skriftsproglige projekter 
i dialog med læsevejle-
deren - fx faglig læs-
ning, læsebånd, mak-
kerlæsning og/eller 
struktureret skrivning 2. 
 
Forløb og kurser på re-
levante klassetrin plan-
lægges og igangsættes. 

Læsevejlederen har den 
koordinerende funktion i 
arbejdet med at udvikle 
og styrke elevernes læ-
semotivation. 
 
 
Tovholder på klasse- og 
læsekonferencer. 
 
 
Læsevejlederen deltage-
re i de fire årlige spar-
ringsmøder med kom-
munens øvrige læsevej-
ledere. 
 

Skolen evaluerer og sik-
rer implementeringen af 
handleplanen i arbejds-
beskrivelserne for områ-
det. 
 
 
Der afholdes læsekonfe-
rencer på alle klassetrin 
med læsevejlederens 
deltagelse. 
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Anbefalinger: 
Lektiearbejdet bør altid kun være en automatiserende og/eller individualiseret øvelse, der ikke byder eleven nyt 
stof. 

 

                                                           
1 Fællesnettet; Arkiv/Dokumenter/Skolefag/Dansk/Forældrefolder om læsning 
2 Fællesnettet; Arkiv/Dokumenter/Læsekompetencecentret 


