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Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet.  

Læsevejlederens funktionsområde er den generelle læseindlæring for alle 
elever i den almene undervisning. 

Læsevejlederen er skolens, teamets og den enkelte lærers sparringspartner i 
arbejdet med elevernes læseudvikling.  

Læsevejlederen skal fungere som inspirator, coach og vejleder for alle sko-
lens lærere i bestræbelserne på at udvikle de enkelte elevers læse- og skri-
vekompetencer og dermed reducere gruppen af svage læsere. 

Læsevejlederen kan råde og vejlede 
skolens lærere i prøvetagning. 

Læsevejlederen skal koordinere prøve-
tagningen af de forskellige læse- og 
staveprøver samt opsamle prøveresul-
taterne med henblik på at sikre, at de 
omsættes til konkrete undervisningsak-
tiviteter, som bringer den enkelte elev 
videre i sin læse- og skriveudvikling. 

Skolelederen på den enkelte skole be-
slutter, hvem på skolen, der udfører 
testningen – det er ikke automatisk en 
del af læsevejlederens arbejdsfunktion. 

Læsevejlederen samarbejder med med-
arbejderne i skolens støttecenter. 

Læsevejlederne er organiseret i et fag-
ligt netværk med afdelingsleder i Cen-
ter for skole og dagtilbud og medarbej-
derne i kommunens læsekompetence-
center (LKC). Netværket indbefatter 
tillige en elektronisk konference.  

I det faglige netværk afholdes tre årlige 
møder. Det forventes, at læsevejleder-
ne holder sig opdateret i forhold til læ-
seudviklingen såvel nationalt som in-
ternationalt. 

Der holdes en temadag om året, hvor 
læsevejledere, specialundervisningsko-
ordinatorer, medarbejderne i kommu-
nens læsekompetencecenter (LKC), 

medarbejdere i dagtilbud og afdelings-
leder i Center for skole og dagtilbud 
deltager. Her opdateres der blandt an-
det i forhold til den seneste forskning.  

Der nedsættes fra år til år en gruppe til 
at planlægge dagen, og afdelingslede-
ren er tovholder for arrangementet. 

Konference/kursus i nærområdet anbe-
fales – fx Når koden er knækket eller 
Læsedage på Videncenter for Læsning. 

Pædagogisk Læringscenter 
Læsevejlederen samarbejder med sko-
lebibliotekarer og it-vejledere. Den 
samlede ekspertise på biblioteks- og it-
feltet samt læseundervisningen giver 
mulighed for en fælles indsats inden for 
mange områder. 

Der kan nævnes:  

• varierede materialesamlinger og 
læremidler på skolen – herunder 
materiale til faglig læsning, læse-
kurser, læsebånd og makkerlæs-
ning.   

• etablering af en række spændende 
fælles projekter inden for læsnin-
gen – samt eventuelt efterfølgen-
de udarbejdelse af temahæfter. 

• læsevejlederens deltager på 
teammøder, hvor der er særlig fo-
kus på faglig læsning. 

• Læsevejlederens mulighed for at 
kunne bistå og vejlede i planlæg-
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ningen af læsekurser samt coache 
lærerne i selve undervisningen. 

Overgange og sammenhænge 
Læsevejlederen er vigtig i skolens sam-
lede indsats for at sikre kontinuitet og 
sammenhænge i overgangene fra bør-
nehave til 0. klasse, fra 0. klasse til 1. 
klasse, fra indskolingen til mellemtrin-
net og fra mellemtrinnet til overbygnin-
gen.  

Der skal sikres en styrkelse af samar-
bejdet mellem pædagoger i børnehave, 
SFO og skolen om barnets sprogudvik-
ling. 

Endvidere skal der sikres en overleve-
ring af viden om elevernes læseudvik-
ling i teamet ved lærer- og skoleskift. 

Derfor: 

• etableres en fast procedure på 
skolen for overlevering af viden 
om den enkelte elevs læseudvik-
ling ved klasse- og lærerskifte. 

• etableres en fast procedure for 
overlevering af viden om elevens 
læseudvikling ved skoleskift til 
eventuel overbygningsskole. 

• sikres det, at elevernes læsning 
med særlig fokus på faglig læsning 
er et dagsordenspunkt på team-
møder. 

• koordineres og planlægges tiltag i 
forbindelse med faglig læsning. 

Implementeringen af læse- og 
handleplaner 
Læsevejlederen er samarbejdspartner 
for skolelederen i udarbejdelsen af sko-
lens handleplan for læsning. 

Læsevejlederen har en rolle i forhold til 
at udbrede kendskabet til ”Handleplan 
for sprog og læsning”, og der vil være 
vejledningsopgaver i forhold til konkre-
te behov affødt af handleplanen. 

Ligeledes orienterer læsevejlederen lø-
bende kollegaer og skoleledelsen om 
den nyeste viden inden for læseforsk-
ningen og foreslår nye tiltag, der kan 
sikre, at den kan implementeres i den 
daglige undervisning på skolen. 

Motivation og læselyst 
Læsevejlederen skal være koordinator 
for skolens arbejde med at udvikle og 
styrke elevernes læselyst. 

På mange skoler oplever man, at ele-
vernes frilæsning bliver mindre op i 
gennem skoleforløbet. I fritiden vælger 
eleverne ofte bogen fra til fordel for 
andre aktiviteter. Læsevejlederen kan i 
samarbejde med de øvrige lærere i PLC 
bidrage med læselystkampagner, der er 
med til at give og vedligeholde læsely-
sten. 

Læsevejlederens funktioner og opgaver 
er meget forskellige og helt afhængige 
af, om det er indskolingen, mellemtrin-
net eller overbygningen, hun/han har 
som sit område. 

Læsevejlederen i indskolingen 
Læseundervisningen i indskolingen har 
fokus på, at eleverne skal lære at afko-
de, samtidig med at der arbejdes med 
sprogforståelsen, så læsefærdigheden 
får base i både afkodning og sprogfor-
ståelse.  

Elevernes læseforudsætninger er meget 
forskellige, og den løbende evaluering 
skal sikre, at den enkelte elev undervi-
ses i ”zonen for nærmeste udvikling”.  

Læsevejlederen er dansklærerens spar-
ringspartner, der kan hjælpe med at 
planlægge og gennemføre en differenti-
eret læse- og skriveundervisning i klas-
sen. 

Det anbefales, at alle elever bruger CD-
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ord i indskolingen. 

Læsevejlederen på mellemtrinnet 
På mellemtrinnet skifter fokus fra at 
lære at læse til at læse for at lære, og 
faglig læsning kræver derfor særlig 
opmærksomhed.  

Alle teamets lærere skal være opmærk-
somme på elevernes faglige læsning og 
samarbejde om at gøre eleverne mere 
bevidste om læsestrategier i forhold til 
de forskelligartede tekster, de møder i 
fagene. Der skal også fortsat arbejdes 
med elevernes læsesikkerhed og læse-
hastighed. 

Læsevejlederen deltager i mindst et 
teammøde på mellemtrinnet for at sæt-
te faglig læsning på dagsordenen og 
være igangsætter og inspirator til ar-
bejdet.  

Læsevejlederen kan endvidere være 
sparringspartner ved tilrettelæggelse af 
læsekurser for hele klassen et par gan-
ge om året, så læse- og skriveudviklin-
gen med automatiseringen og konsoli-
deringen af læsningen optimeres. 

Læsevejlederen i overbygningen 
I overbygningen øges fokus på læsning 
og forståelse af både skøn- og faglitte-
rære samt multimodale tekster. Kom-
pleksiteten i teksterne fordrer, at ele-
verne kan skelne mellem teksttyper, og 
der stilles dermed større krav til elever-
nes evne til at vælge hensigtsmæssige 
læsestrategier, læsemåder og læsetek-
nikker. 

Læsevejlederen deltager i udvalgte 
teammøder for at inspirere i dette ar-
bejde. 

Læsevejlederen rådgiver og vejleder 
lærerne i at differentiere læseundervis-
ningen, så alle elever udfordres på de-

res niveau.  
Dette gælder såvel elever med gode 
læsefærdigheder som elever i læsevan-
skeligheder. 

I almenundervisningen skal elever i 
svære skriftsproglige vanskeligheder 
have adgang til it-kompenserende 
hjælpemidler. Læsevejlederen og speci-
alkoordinatoren rådgiver og vejleder 
elevernes lærere om brugen af disse 
hjælpemidler. 

I forbindelse med Folkeskolens Af-
gangsprøve og Nationale test har elever 
i svære skriftsproglige vanskeligheder 
mulighed for fravigelser – for yderligere 
oplysninger henvises til Skolestyrelsens 
hjemmeside). Læsevejlederen rådgiver 
skolens ledelse og elevernes lærere om 
dette. 

Læsekonferencer efter prøvetag-
ning 
Læsevejlederen er tovholder på læse-
konferencerne. 

Deltagere ved læsekonferencen er: 
Teamlærere og læsevejlederen. 
Specialkoordinatoren deltager efter be-
hov. 

Samtalen er tredelt: 

• Evaluering af elevernes læsefær-
dighed/udvikling 

• Evaluering af lærerens undervis-
ning 

• Mål for den kommende periodes 
læseundervisning 

På baggrund af evalueringerne er prø-
veresultaterne udgangspunkt for sam-
talen om klassen og den enkelte elevs 
skriftsproglige udvikling.  

Forud for konferencen har læsevejlede-
ren analyseret prøveresultaterne, så 
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det er muligt at have overblik over 
klassens og den enkelte elevs læse- og 
skriveudvikling. 

I samtalens tredje del konkluderer læ-
sevejlederen sammen med teamlærer-
ne på prøveresultaterne og omsætter 
oplysningerne til konkrete forslag til 
undervisningsaktiviteter, der kan bringe 
klassen og den enkelte elev videre i 
læse- og skriveudviklingen.  

EVA-rapporten Viden der forandrer 
konkluderer, at effekten af læsevejled-
ningen er størst, når læsevejlederen 
har mulighed for at være medpraktiker 
i klasseværelset, når de gode råd fra 
læsekonferencen skal føres ud i livet. 

Læseresultaterne, angivet i G-værdier, 
fra april/maj prøverne i 0., 1., og 3. 
klasserne, 5. og 7. klasserne, indsendes 
til afdelingsleder i Center for skole og 
dagtilbud. Herefter danner resultaterne 
grundlag for årets læserapport. 

Skoleleder og læsevejleder kan benytte 
lærerne i kommunens læsekompeten-
cecenter (LKC) til sparring og til med-
virken i kurser for lærergrupper. 
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