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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 

Der er fokus på at bevare og 
udvikle gode læsevaner, hvor 
den faglige læsning er central. 
 
 

 
Afkodning;  
funktionel læsekompetence – 
kan læse ungdoms- og voksen-
litteratur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle lærere skal medvirke 
til at sikre elevernes fort-
satte læseudvikling. 
 
 
 
Eleverne behersker sikre 
og automatiserede af-
kodningsstrategier til 
læsning af alle typer tek-
ster. 
 
Der arbejdes detaljeret 
med sprog både i læs-
ning, tekstskrivning og 
stavning.  
 
 
 
 
 
 
 

Alle lærere skal undervi-
se i at anvende de tek-
ster og faglige begreber, 
der er typiske for deres 
fagområde. 
 
Træne oplæsning i for-
skellige genre, situatio-
ner og fag – fx digtlæs-
ning og under fremlæg-
gelser. 
 
Eleverne skal i undervis-
ningen have en individuel 
og direkte undervisning i 
sprogets detaljer – bl.a. 
ved hurtig feedback på 
deres arbejde.  
 
Arbejdet med retstavning 
beror på det morfemati-
ske princip med ud-
gangspunkt i elevernes 

Den kommunale læse-
rapport, hvor man kan se 
en udvikling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eleverne anvender mor-
fematiske strategier i de-
res arbejde. 
 

Elevernes læseudvikling 
følges løbende af hele 
lærerteamet. 
 
Obligatoriske test: 
• 7. klasse: TL2 – 

kommunale test 
• 8. klasse: nationale 

test 
• 9. klasse: terminsprø-

ve og afgangsprøven 
 
Supplerende test: 
• 7. klasse: ST7,  
• 8. klasse: ST8, TL3 
• 9. klasse: ST9, TL4 
 
Der henvises i øvrigt til 
temahæftet Test og eva-
luering. 
 
Eventuelle prøver: 
• Find det ord, der er 
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Læseforståelse;  
læser med eftertænksomhed, 
læser tolkende og reflekteren-
de; læser tekster, som kan 
forstås på forskellige niveauer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Litteraturkendskab; 
udvidet genrekendskab og en 
almen viden om tekstvariatio-
ner både i skøn- og faglittera-
tur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eleverne læser sikkert og 
hurtigt med forståelse og 
indlevelse i både fag- og 
skønlitteratur. 
 
 
 
 
Eleverne kan anvende 
hensigtsmæssige læse-
teknikker. 
 
 
Eleverne kan læse sprog-
ligt udviklende tekster. 
 
Eleverne kan anvende 
varierede læsemåder af-
hængig af genre og 
sværhedsgrad. 
 
 
Eleverne kan læse sig til 
viden i fagbøger, aviser, 
opslagsværker og på in-
ternet - multimodale tek-
ster. 
 
 
 

konkrete arbejde.  
 
Læsehastigheden trænes 
med forskellige teknikker 
og øvelser. 
 
Der arbejdes med at af-
passe læsehastighed ef-
ter læseformål. 
 
Der trænes varierede læ-
seteknikker – oversigts-
læse, nærlæse og punkt-
læse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der undervises i at finde 
hensigtsmæssige læseru-
ter gennem multimodale, 
faglige tekster. 
 
Arbejde med de faktorer 
der videnskabeligt er be-
læg for fremmer elever-

 
 
Eleverne kan selvstæn-
digt træne deres læseha-
stighed - let skønlittera-
tur for aldersgruppen 
250 ord/min; udfordren-
de tekster 170 ord/min. 
 
 
Der arbejdes med læs-
ning i alle fag med fokus 
på hvert fags forskellige 
teksttyper og fagudtryk.  
 
I løbet af udskolingen 
kan eleven med god læ-
seforståelse læse en ro-
man af en sværheds-
grad: 
• 7. klasse – lix 35-40 
• 8. klasse – lix 40-45 
• 9. klasse – lix 45-60 
 
Eleverne kan selvstæn-
digt vælge en hensigts-
mæssig læserute i mul-
timodale, faglige tekster. 
 
Eleverne kan genkende 
forskellige teksttyper og 
afpasse læsehastighed 

rigtigt stavet 
• Fonologisk ordfor-

rådsprøve 
• Find det, der lyder 

som et ord 
 
Alle gratis prøver der fin-
des på: 
http://laes.hum.ku.dk/test/ 
 
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. 
 
Evalueringsformerne, der 
anvendes i faget, bør vi-
se mangfoldigheden i fa-
get.  
Både proces og produkt, 
arbejdsform og indhold 
bør evalueres – alt efter 
hvilke færdigheder og 
kundskaber der aktuelt 
er i fokus. 
 
Inspiration til mange for-
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Sprogforståelse;  
har et godt og veludviklet ord-
forråd  

 
 
 
 
 
Motivation;  
læser af lyst og læser meget 

 
 
 
 
 
 
 
Eleverne kan fastholde 
det væsentligste af det 
læste i skriftlig form. 
 
 
 
 
 
Eleverne kan læse norske 
og svenske tekster. 
 
Eleverne kan foretage 
målrettet og kritisk søg-
ning af skønlitteratur på 
bibliotek og i digitale 
medier til egen læsning 
samt problem- og opga-
veløsning. 
 
Eleverne kan bruge ord-
forklaring, opslagsvær-
ker, ordbøger og søgning 
på internet som et natur-
ligt redskab til forståelse 
af ord og fagudtryk. 

nes læseforståelse:  
• genrekendskab 
• ordforråd 
• læseforståelsesstrate-

gier 
• forhåndsviden 
 
Lærerteamet arbejder 
med udvalgte læsefor-
ståelsesstrategier - her-
under udvalgte skrive-
skabeloner, der kan støt-
te genrekendskabet. 
 
 
 
 
 
Vælger relevant litteratur 
og samarbejder om tek-
ster både i elev/elev og 
elev/lærer relationer.  
  
 
 
 
Eleverne undervises i 
brugen af analoge og di-
gitale opslagsværker. 
 
 
 

efter læseformål og 
teksttype. 
 
 
 
 
 
Eleverne kan vælge en 
passende notatteknik af-
stemt efter tekst og op-
gavetyper. 
 
Eleverne er kritiske og 
aktive i deres retskriv-
ning. 
 
 
 
Eleverne kan lave brug-
bare søgninger på inter-
nettet og kritisk vurdere 
de kilder, de henter de-
res viden fra. 
 
 
 
Eleverne anvender både 
analoge og digitale op-
slagsværker. 
 
 
 

skellige evalueringsværk-
tøjer kan hente på bl.a.  
www.evaluering.uvm.dk 
Elevplan:  
Planen er et godt red-
skab til evaluering af ele-
vens status, udbytte af 
undervisningen og frem-
adrettet målsætning. 
 
Elevsamtale: 
Lærere evaluerer løbende 
læseudviklingen med 
klassen og den enkelte 
elev – bl.a. ved elevsam-
taler – hvor der i særlig 
grad lægges vægt på, at 
eleven har egne mål for 
læsningen, så de er i 
stand til at overvåge og 
have medansvar for egen 
læring. 
 
Overleveringsmøder af-
holdes ved lærerskift. 
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Eleverne har læselyst. 
 
 
 
 
Eleverne kan fastholde 
hensigtsmæssige læseru-
tiner med henblik på en 
langsigtet læsekultur. 
 
Eleverne læser med høj 
bevidsthed om eget ud-
bytte af det læste, lige-
som de kender strategier 
til at kontrollere og øge 
forståelsen. 

Skolebiblioteket skal mo-
tivere/inspirere med nye-
re/ældre litteratur og 
faglitteratur. 

Eleverne læser på eget 
initiativ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eleverne er opmærk-
somme på deres egen 
læring. 

It i undervisningen De elektroniske medier 
bør være integrerede 
værktøjer i elevens dag-
lige undervisning og dag-
lige arbejde. 
 
Eleverne kan søge hen-
sigtsmæssigt på internet-
tet og anvende Office-
pakkens programmer – 
herunder  tekstbehand-
ling – varieret i egne 
skriveprocesser og frem-
læggelser. 

Computeren skal anven-
des som et naturligt 
værktøj i både læse-, 
skrive-, søge- og kom-
munikationsprocesser.  
 
 
 
 
 
 
Elektroniske læremid-
ler/kompenserende pro-
grammer anvendes i un-
dervisningen, når det 
skønnes relevant. 

Eleverne anvender elek-
troniske medier på eget 
initiativ. 
 
 
 
Eleverne anvender upro-
blematisk gode it-
kompetencer – også i 
testsituationer.  
 
Eleverne anvender elek-
troniske læremidler og 
kompenserende pro-
grammer. 

Skolen evaluerer og sik-
rer implementeringen af 
it-handleplan. 



Handleplan for læsning; udskoling 

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 – 18 år; læsning, sprog og læring – side 9   

Inklusion 
• Dansk som andet sprog 
• Elever i læsevanskeligheder 

Målet er, at alle elever 
får det optimale udbytte 
af undervisningen.  
 
 
 
 
Elever – hvis skriftsprogli-
ge udvikling ikke er alders-
svarende – anvender 
kompenserende IT-
hjælpemidler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eleverne bliver stimuleret 
i deres læseudvikling 
med en konsolidering af 
valgte læsestrategier. 
 

Undervisningen skal dif-
ferentieres, så den rum-
mer udfordringer og op-
gaver, der svarer til ele-
vernes forudsætninger 
og behov. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tosprogede elever bør 
klædes på til undervis-
ningen, ved at der foku-
seres særligt på speci-
fikke og nye faglige 

Elevens læse/skriveudvikling 
følges tæt. 
 
 
 
 
 
Alle undervisningstekster 
foreligger i digital udga-
ve. 
 
 
 
Eleverne undervises i at 
sørge digitaliseret tekst 
på kommunens bibliote-
ker. 
 
Lærerne benytter digitale 
baser – fx Materialeba-
sen 1. 
 
Elektroniske læremid-
ler/kompenserende pro-
grammer anvendes i un-
dervisningen. 
 
Elever tilbydes læsekur-
sus. 
 
 
 

Individuelle planer for 
eleverne udarbejdes med 
status, målfastsættelse, 
tiltag/handling, tegn og 
evaluering. 
 
 
Ved nationale og lokale 
test samt ved folkesko-
lens afgangsprøver er der 
mulighed for at søge di-
spensation til bl.a. at an-
vende de hjælpemidler 
og programmer, som 
eleven har benyttet i den 
daglige undervisning – 
det er skolens leder i 
samråd med eleven og 
forældrene, der tager be-
slutning herom. Ligeledes 
er det skolelederens an-
svar at sikre, at elevens 
udbytte af undervisnin-
gen bliver evalueret på 
en anden måde. Vær 
særlig opmærksom på 
deadlines for ansøgning. 
 
På Skolestyrelsens 
hjemmeside kan der læ-
ses mere om dette: 
• www.skolestyrelsen.dk  
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Eleverne udvikler læse-
lyst og –motivation. 

vendinger. 
 
Etablering af læseprojek-
ter. 
 
 
Elever indstilles til speci-
alundervisning og deref-
ter eventuelt til kommu-
nens læsekompetence-
center (LKC). 

 
 
Elever deltager i læse-
projekter – fx læsemak-
ker-ordning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der henvises til tema-
hæfterne Læsekompe-
tencecentret i Egedal 
Kommune (LCK) og In-
klusion. 

Samarbejde mellem  
skole, fritidstilbud og 
Ungdomsskolen 

 Det ville være formåls-
tjenstligt, at fritidstilbud 
og Ungdomsskolen bliver 
inddraget i den faglige 
dimension/læsning. 

Ungdomsskolen tilbyder – 
jf.: 
www.ungegedal.dk/samar
bejdsfag  
 
Der igangsættes tiltag, 
der gør det attraktivt at 
læse og skrive i fritiden. 
  
I fritidstilbuddet er der 
adgang til computere 
med digitale hjælpemid-
ler – fx 10-finger og CD-
ORD 2. 

 



Handleplan for læsning; udskoling 

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 – 18 år; læsning, sprog og læring – side 11   

Læsevejlederen  Læsevejlederen er tov-
holder på læsekonferen-
cer.  
 
Læsevejlederen er ko-
ordinator i arbejdet med 
at udvikle og styrke ele-
vernes læsemotivation. 
 
 
 
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 7. 
og 8. 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, brug af modalite-
ter, makkerlæsning, 
turbo-læsning og struk-
tureret skrivning 3. 
 
Kurser på relevante 
klassetrin. 

Der afholdes konferen-
cer/evalueringer. 

Der afholdes læsekonfe-
rencer på alle klassetrin. 
 
 
Skolen evaluerer og sik-
rer implementeringen af 
handleplanen i arbejds-
beskrivelserne for områ-
det. 
 

Forældresamarbejde Skolen informere om 
forventninger til hjem-
met. 
 
Forældre støtter op om 
og involverer sig i læse-
undervisningen uanset 
barnets klassetrin og 

Forældre skal: 
• støtte og opmuntre 

barnet til 30 minutters 
daglige læsning 

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

• gå på biblioteket og 
låne analoge og digi-

 
 
 
 
 
 
 
 

Forældrene henvises i 
øvrigt til forældrefolde-
ren Fokus på læsning i 
Udskolingen 4.  
 



Handleplan for læsning; udskoling 

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

læsefærdigheder. 
 
Forældre taler med bar-
net om aktuelle begi-
venheder og relevant 
information fra dags-
pressen. 
 
 
 
 
 
Skolen afholder foræl-
dremøder og skole-
hjem-samtaler. 

tale bøger med deres 
barn 

 
 
 
 
 
Digitale hjælpemidler 
installeres på hjemmets 
computer.  
 
 
Ved årets første foræl-
dremøde orienteres der 
om kommunens læse-
kompetenceplan. 
Forældre opfordres til at 
orientere sig i skolens 
lokale handleplan for 
læsning. 
 
 
Som et minimum orien-
teres elevens forældre 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
Eleven har adgang til di-
gitale hjælpemidler, hvis 
hjemmet har en compu-
ter. 
 
Forældrene føler sig vel-
informeret om elevens 
skriftsprogsudvikling. 
 
Forældrene tilbydes 
konkret vejledning i, 
hvorledes de kan støtte 
deres barns skriftsprog-
lige udvikling  
 
Fokus på læsningen i 
samarbejdet med hjem-
met; aftaler etableres 
og evaluering foretages 
ved skole-hjem-samtaler. 
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1 Skolekom, http://web.skolekom.emu.dk/  
2 Mikroværkstedets programpakke; www.mikrov.dk  
3 Fællesnettet; Arkiv/Dokumenter/Læsekompetencecentret 
4 Fællesnettet; Arkiv/Dokumenter/Skolefag/Dansk/Forældrefolder om læsning 

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


