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0.klasse. 

Børnene møder med vidt forskellig baggrund og på forskellige niveauer. 

Nogle er godt i gang med deres læseudvikling, mens andre ikke har opdaget, at der er bogstaver og lyde. 

Forældre opfordres til at læse højt for børnene og støtte børnene i deres sproglige udvikling; f.eks. gennem leg og 

samtale. 

MUNDTLIG LÆSNING SKRIVNING ANDET EVALUERING 

Er parat til at lære at 

læse 

 

Kan læse sit eget 

navn 

Kan skrive sit eget 

navn 

Rim og remser 

Sange  

Sproglege mm 

KTI 

Har et udmærket 

ordforråd og kan 

forklare sig 

 

Kender bogstavernes 

navne og lyde 

Begynde på 

børnestavning og 

legeskrivning 

Ordforråd 

Samtale 

Dialog 

Genfortælling 

 

LUS 

-  trin 3-7 

Kan lydene 

 

Kender den korrekte 

læseretning 

 

Kan skrive de fleste 

små og store 

bogstaver 

Rollelege 

Spil 

Leg 

 

DLB 

Kan lytte 

 

Kan så småt begynde 

at læse små lydrette 

ord 

Forstår at det 

skrevne ord kan  

bruges 

 

Eksperimentere med 

sproget 

Bogstavprøve 1+2 

Er fonologisk 

opmærksom 

 

Opleve, at en tekst 

har en 

oplevelsesværdi og 

en meddelelsesværdi 

 

 Håndfonemer  

 Kunne fortælle et 

faktisk 

hændelsesforløb; evt. 

med støtte 

 

 Højtlæsning 

Fortælling 

Oplæsning 

Dialogisk oplæsning 

 

 Have kendskab til 

bogstavernes lyd – 

artikulation – navn  - 

form – vokaler og 

konsonanter 

 

 Sproglig 

opmærksomhed 

 

 Opleve at ord er 

bygget op af 

bogstaver samt 

kende forskellen 

mellem stavelser, ord 

og sætninger 

 

 Litteraturundervisning  

 Kende forlyden – 

indlyden og udlyden i 

et ord 

 

 Udtrykke fantasi – 

følelser – tanker og 

handling 

 

 Fjerne forlyd og 

tilføje forlyd 

   

 Kunne læse og skrive 

ord, som eleven 

gerne vil lære 
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 Kunne læse og skrive 

ord, som eleven selv 

kan forstå 

Læse små ord ved 

hjælp af lyddering 

   

 Stavelsesdeling / 

klappe stavelser 

   

 Kendskab til ord og 

sætninger 
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1.klasse. 

At styrke og udvikle elevernes sproglige færdigheder med henblik på den fremtidige læring i skrivesproget 

At eleverne oplever at læsning og skrivning er kilde til information og gode oplevelser. 

Bøger med lettal 4-11. 

Forældre opfordres til at støtte og opmuntre deres barn i læseprocessen; eksempelvis at læse højt og gå på biblioteket 

for sammen at finde relevante bøger, tegneserier og meget andet litteratur for barnet. 

 

MUNDTLIG LÆSNING SKRIVNING ANDET EVALU- 

ERING 

Kunne 

udtrykke 

deres 

forståelse af 

en tekst 

At kende alfabet – lyd – 

navn og form 

Kunne adskille ordene når de 

skriver 

Sproglig 

opmærksomhed 

Sproglege 

Rim og remser 

Sange 

Sammenligne ord 

LUS  

- trin 9 

 Fokus på bogstavernes 

lyde 

Skrive trykbogstaver Forlyd 

Indlyd 

Udlyd 

Ordlæsprøve 1 

Sætningslæse-

prøve 1 

Staveprøve 1 

 Kunne skelne mellem 

vokaler og konsonanter 

Kende skriveretningen Lydartikulering  

 Kunne udpege vokaler i 

et ord 

Skrive små historier / tekster; 

primært i berettende genre 

Arbejder med 

fagligt ordkendskab 

 

 At opdele kendte ord i 

fonemer og stavelser 

Skrive tekster som de kan 

gengive for andre 

Arbejder med: 

- tekstforståelse 

- genrekendskab 

- sprogforståelse 

- metabevidsthed 

- ordkendskab 

- bogstavkendskab 

- hukommelses- 

  strategier 

-forståelsesstra- 

 tegier 

-afkodningsstrate- 

  gier 

 

 Læse og genfortælle en 

alderssvarende tekst på 

lix 5 – 9 eller lettal 10 – 

15 

Lydret stavning Bibliotekskendskab  

 Læse tekster, der består 

af primært en og 

tostavelsesord 

Stave: 

- eleverne skal i deres skriveproces have kendskab til at man skriver ord ved hjælp af en  

afgrænset række bogstaver. 

 

 

Lydanalyse og syntese bør være 

på plads ved enkle lydrette en- 

og tostavelsesord 

Daglig højtlæsning  

 Omsætte lyde og 

bogstaver til ord 

Begyndende brug af 

stavelsesdelingsmetode 

IT- porgrammer: 

- Hop om bord 

- Mikroværksted 

 

 Opdele kendte ord i 

fonemer og stavelser. 

At skrive enkle og lydrette ord 

og korte sætninger 

Bogstav – og 

ordtræning 

på computer 
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 Læse både kendte og 

ukendte tekster med 

alderssvarende indhold 

Eleven tegner og skriver 

fagtekster og logbog 

  

 Læse egne tekster op 

samt lytte til andres 

tekster  

Skrive fælles tekster   

 Selvstændig læsning af 

lette tekster 

At udforme en enkel sagtekst; 

som indbydelse og madopskrift 

  

 Sproglig udviklende 

tekster 

Børnestavning; - på vej mod 

lydret stavning 

  

 

 

Højtlæsning af fagtekster 120 hyppige ord 

- Lydrette og ikke lydrette 
- Kan genkende dem 

  

 

 

Afkodningsstrategier: 

- Lydstave 
- Stave 
- Analyse 
- Syntese 
- Ordbillede 
- Gættelæsning mm 

 

   

-  Makkerlæsning 

Korlæsning 

Gruppelæsning 

Læse alene 

Læsebånd 

Læseteater 

 

   

 

 

Ordbilledelæsning 

- Genkender ord 

   

 At kende elementer fra 

den faglige læsning; som 

titel, forfatter, forlag, 

forside, bagside og 

indholdsfortegnelse 

   

-  Begyndende 

litteraturundervisning 
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2. klasse. 

At bygge videre på de læse –og skrivefærdigheder som eleven har fået gennem 0.klasse og 1.klasse. 

At eleven oplever læsning som kilde til information og gode læseoplevelser. 

Læse 80 – 90 ord i minuttet med ca. 95 % rigtighed. Bøger med lettal 11 -17. 

Forældre opfordres til at støtte op samt opfordre deres barn i læseprocessen.  

Forældre kan læse højt for børnene og hjælpe med daglig læsetid sammen med barnet. 

 

MUNDTLIG LÆSNING SKRIVNING ANDET EVALUERING 

 

Blive bevidste 

om, at der er 

forskel mellem 

det talte og det 

skrevne sprog 

 

At bruge 

grundlæggende 

læsestrategier 

 Skrivning af 

tekster i 

hovedsalig 

berettende 

genre 

 

Eleven har en god fornemmelse af egen 

læsefærdighed 

LUS 

- Trin 12 

Sproget består 

af forskellige 

ordklasser 

 

Arbejder med 

afkodningsstrateg

ier 

Stavning 

 

Arbejder med : 

- Ordkendskab 
- Automatisering 
- Tekstforståelse 
- Genrekendskab 
- Sprogforståelse 
- Metabevidsthed 
- Ordkendskab 
- Hukommelsesstrategier 
- Forståelsesstrategier 
-  

ST2 

Tale med om 

hovedindhold: 

- Tid 
- Sted 
- Handling i 

teksten 
og film 
f.eks. 
 

Selvstændig 

læsning af : 

- Lettere 
tekster 

- Lette 
fagtekst
er 

- Ukendte 
tekster 
som er 
indenfor 
elevens 
erfarings
verden 

Børnestave 

historier og 

oplevelser 

Læsegrupper Ordlæseprøve 1 

+ 2 

Sætningslæse-

prøve 1 

Staveprøve 1+2 

 Eleven begynder 

at læse flydende 

og læser 2 -3 ord 

i træk uden at 

standse op. 

Skrive 

tekster på 

computer 

Skønlitterær læsning 

 

 

 Sprogudviklende 

tekster 

Skrive 

huskesedler, 

breve og 

beskeder 

som andre 

kan læse 

 

Faglitterær læsning 

IT-programmer 

 

 

 Forskellige former 

for læsning, dog 

med vægt på 

individuel læsning 

Skrive enkle 

tekster om 

egne 

oplevelser 

 

Læseforståelse  
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 Begyndende 

litteraturundervis

ning 

Skrive ud fra 

fantasi, 

billeder og 

læste tekster 

i fiktive 

genrer som 

historier og 

eventyr 

 

 Læsemakker  

 Kan bruge 

forskellige 

læsestrategier 

 

Skrive små 

og store 

bogstaver i 

håndskrift 

 

IT-programmer 

Anvende computer: 

- navngive doku- 

                        menter 

- bruge overskrift 

- skriv brødtekst 

 

 Læse teksten 

mere end billeder 

 

Stave lydret   

 Så småt begynde 

at læse tykkere 

bøger 

 

Kende til 

enkle 

staveregler 

 

  

 Læse og skrive 

de fleste af de 

120 hyppige ord 

 

Stave 120 

hyppige ord 

og de 

næsthyp-

pige ord 
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3. klasse. 

Eleven skal kunne benytte sig af forskellige læsestrategier og derved læse en alderssvarende skønlitterær og faglitterær 

tekst svarende til lixtal 11- 14. Læse 100 ord pr. minut. 

Eleven bevarer sin lyst og interesse for at læse og skrive. 

Eleverne anvender læsning og skrivning gennem opsøgende og udforskende arbejde i alle fag. 

 

Forældre opfordres til hjemme at støtte barnet i minimum 15 minutters læsning dagligt. Endvidere er det godt at lade 

barnet skrive så meget som muligt, - som huskelister, sedler og lign. 

 

MUNDTLIG LÆSNING SKRIVNING ANDET EVALUERING 

Lytte til andre og 

stille relevante 

spørgsmål 

Eleven har mange 

læseerfaringer 

 

Skrive 

sammenhængende 

tekster som kan 

læses og forstås af 

andre 

Eleven kan bruge 

læsning og skrivning i 

alle fag og på tværs 

af fagene 

 

LUS 

- Trin 14 

Eleven kan 

genfortælle indholdet 

af læste og skrevne 

tekster 

Eleven kan læse 

længere tekster 

 

Skrive mere varieret 

gennem et 

begyndende 

kendskab til 

sproglære 

 

Eleven reflekterer 

over indholdet i 

forskellige læste 

tekster 

 

Ordlæseprøve 2 

Sætningslæse- 

prøve 2 

Staveprøve 2 

Kan læse op  Eleven læser 

stillelæsning 

 

Kan : 

- Disponere 
- Inddele i 

afsnit 
- Lave 

overskrifter 
- Skrive 

punktum 
som 
sluttegn 

- Markere 
samtale 
 

Eleven kan gengive r 

i tekstedramatisk 

form 

 

ST3 

 Eleven selvkorrigerer 

sin læsning ud fra 

forståelsen 

 

Kan nuancere 

indholdet i egne 

skriftlige produktioner 

Eleven tilegner sig 

viden gennem det 

læste 

 

 Eleven skal mestre de 

forskellige 

læsestrategier 

fleksibelt 

 

Kan bruge 

lydstavning 

Skriver mange 

tekster; både gode 

historier og faglige 

tekster 

 

 Eleven skal kunne 

læse kapitelbøger 

med mere tekst end 

billeder 

 

Kan stave de 

hyppigste ikke-

lydrette småord 

korrekt 

  

 Eleven stifter 

bekendtskab med 

punktlæsning 

 

   

 Eleven skal kunne 

afkode alle ord i en 

tekst med en 
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passende 

sværhedsgrad 

 

 Eleven anvender 

alderssvarende 

faglitteratur. 

 

   

 Læsehastigheden 

øges 

 

   

 Kan læse ukendte 

tekster med rimelig 

sikkerhed 
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4. klasse. 
Elevens lyst og interesse for at læse og skrive udvikles. 

Eleven skal kunne benytte sig af forskellige læsestrategier og dermed læse en alderssvarende skønlitterær eller 

faglitterær tekst svarend til lix 20 – 25  med sikkerhed og forståelse. 

Læse 140 – 150 ord pr. minut med en rigtighedsprocent på 95. 

 

Selv om barnet kan læse er det vigtigt som forældre ikke at slippe barnets læsning og derfor opfordres der til fortsat at 

støtte barnets læseforløb og dets læseudvikling samt nysgerrighed. Her kan det være relevant at spørge ind til bogens/ 

tekstens indhold og være interesseret i det barnet læser. Få gerne barnet til at fortælle om det læste og snak om det 

læste. Lad gerne barnet læse og følge opskrifter, manualer og brochurer mm. Læs selv som forældre, det kan være 

bøger, aviser, fagblade og meget andet. Støt op om barnets eventuelle hjemmearbejde. 

 

MUNDT-

LIG 

LÆSNING SKRIVNING ANDET EVALUERING 

Beskrive 

personens 

både ydre 

og indre 

ud fra 

læste 

tekster 

Kende til og anvende 

relevante læsestrategier 

som: 

- Punktlæsning 
- Oversigtslæsning 
- Indholdslæsning 

 

Beskrive personens 

både ydre og indre 

ud fra læste 

tekster 

 

Kan reflektere over indholdet i en 

alderssvarende tekst 

LUS 

- Trin 16 

Kunne give 

et referat 

og et 

resume af 

en lettere 

tekst 

Søge efter specifikke 

oplysninger i faglitterære 

tekster 

 

Skrive 

sammenhængende 

tekster om 

oplevelser, fantasi, 

viden og følelser 

Udvikle ordforråd Ordlæseprøve 2 

Sætningslæse-

prøve 2 

Staveprøve 2 + 

3 

Læse 

tekster op 

med 

tydelig 

artikula-

tion 

Kunne skelne mellem 

forskellige genrer 

 

Skal kunne 

beherske 

tegnsætning, 

hermed 

begyndende 

kendskab til 

sætningers 

opbygning og 

disponering af en 

tekst 

Arbejde med: 

- Tekstforståelse 
- Genrekendskab 
- Sprogforståelse 
- Metabevidsthed 
- Ordkendskab 
- Læseteknikker 
- Hukommelsesstrategier 
- Forståelsesstrategier 
-  

ST4 

 Anvende sikre 

automatiserede 

afkodningsstrategier til 

læsning af kendte og nye 

ord i forskellige teksttyper 

 

Blive sikker i at 

sætte punktum 

Faglig læsning, f.eks ”De små 

fagbøger” 

 

 Anvende forskellige 

læseforståelsesstrategier 

 

Skal beherske 

forskellige 

udtryksformer, alt 

efter emne; f.eks. 

referat, indbydelse, 

plakat, 

boganmeldelse 

osv. 

 

Arbejde med 

læseforståelsesstrategier 

 

 Benytte faglitteratur 

 

Tegner og skriver 

fagtekster 

Arbejde med læseteknikker: 

- Hastighed 
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 - Indholdslæse 

- Skimmelæse  
- mm 

 Varieret udbud af 

tekstlæsning 

 

Skal kunne benytte 

sig af indøvede 

staveregler og vær 

bevidste om 

forskellen mellem 

lydrette og ikke-

lydrette ord 

 

Læsehastighed 

 

 

 Læse sproglig udviklende 

tekster 

 

Bruge 

ledsætninger 

Læseforståelse  

 Automatisering af læsningen 

 

Variere ordstilling 

og inddele sine 

tekster i afsnit 

 

 Læringsstrategier  

 Læsning af fagtekster 

 

Skrivning af tekst i 

forskellige genrer 

 

  

 Læse korte og lette norske 

og svenske tekster 

 

Procesorienteret 

skriveforløb 

  

 Forfatterskablæsning 

 

Skrive fiktive og 

skrive ikke-fiktive 

genrer 

 

  

 Øge læsehastighed 

 

Øve tegnsætning   

 Faglig læsning i alle fagene 

 

Skal kunne skrive 

sammenhæng-

ende skrift 

  

 Læse en roman pr. år    
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5. klasse 

Elevens lyst og interesse for at læse og skrive bevares og udvikles. 

Eleven anvender læsning og skrivning gennem opsøgende, udforskende og kritisk arbejde i alle fag og på tværs af 

fagene. 

Eleven anvender læsning både i skolen og udenfor skolen. 

Eleven udvikler sin evne til at analysere og forholde sig kritisk til tekster af forskellig art. 

Eleven tilegner sig kundskaber og færdigheder. 

Den læsekompetence eleven tidligere har tilegnet sig skal i den fortsatte læsning anvendes til at tilegne sig viden, indsigt 

i mange fag samt give mulighed for oplevelser inden for litteraturen. 

Eleven skal kunne læse både skønlitteratur og faglitteratur flydende og med passende hastighed svarende til lix 25 – 30  

med alderssvarende indhold og med 150 – 200 ord pr. minut. 

Som forældre er det vigtigt fortsat at vise interesse i forhold til skolearbejdet og at hjælpe med hjemmearbejde i det 

omfang, der er behov. Fortsæt gerne med at stille krav om daglig læsetræning. 

 

MUNDTLIG LÆSNING SKRIVNING ANDET EVALUERING 

Udtrykke sig 

sammenhæng-

ende og 

varieret 

Læse sikkert 

 

Kan skrive 

sammenhængende 

om oplevelser, 

erfaring og fantasi, 

viden og følelser i 

kronologisk form 

Læse og gengive egne og andres 

tekster i dramatisk form 

LUS 

- Trin 17 

 Kan bruge 

forskellige 

læsemåder, som 

oversigtslæse, 

punktlæse og 

nærlæse. 

 

Skrive forskellige 

genrer og anvende 

1. og 3.persons 

fortæller 

Læse og anvende billeder, skemaer, 

diagrammer, kurver og tabeller 

Ordlæseprøve 2 

Sætningslæse-

prøve 2 

Staveprøve 3 

 

 Kende forskellige 

genre inden for 

fiktion og ikke-

fiktion 

 

Formulere sig 

sammenhængende 

og varieret i egne 

tekster 

Læse skærmtekster og søge i 

databaser 

ST5 

 Søge 

informationer på 

forskellige måder 

samt forholde sig 

til resultaterne 

 

Bruge redskaber 

som mindmap og 

disposition og 

omsætte det til en 

sammenhængende 

tekst i fiktive og 

faglige genrer 

 

Udtrykke sig i billeder, lyd og drama  

 Læse 

medudbytte såvel 

skønlitterære 

bogserier i større 

omfang som 

faglige tekster og 

kan anvende 

læsefærdigheden 

til forskellige 

læseformål 

 

Fortsætte arbejdet 

med sproglære og 

grammatik 

Arbejde med: 

- Tekstforståelse 
- Genrekendskab 
- Sprogforståelse 
- Metabevidsthed 
- Ordkendskab 
- Læseteknikker 
- Hukommelsesstrategier 
- Forståelsesstrategier 
- Læseforståelsesstrategier 

 

 

 Læse og 

reflektere over 

Skelne mellem 

beskrivelse og 

Informationssøgning på nettet 

begynder så småt 
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forskelige slags 

tekster såvel 

skønlitterære 

som faglitterære 

 

beretning 

 Nærlæse og 

forholde sig 

kritisk og 

analyserende til 

teksten under 

læsningen 

 

Sætte andre tegn 

end punktum 

Procesorienteret skriveforløb 

(evt. under skrivning) 

 

 Anvende 

oversigtslæsning 

og punktlæsning 

 

Skrivning af tekster 

i forskellige 

teksttyper 

Læsegrupper 

Læsemakker 

 

 

 Fastholde 

hovedindholdet i 

en tekst ved 

hjælp af 

understregning 

og referat 

 

Skrive fagtekster IT-programmer 

Læsning af udvalgte hjemmesider 

 

 læse lette 

svenske og 

norske tekster 

 

Kan bruge og bøje 

ordklasser korrekt 

  

 Tekstlæsning af 

et varieret udbud 

af teksttyper 

 

Kan bruge ordbog   

 Sproglig 

udviklende 

tekster 

 

Stavetrin 4   

 Konsolidering af 

læsningen, 

herunder 

læseaftaler 

 

   

 Læsning af 

fagtekster 

   

 Bevidsthed om 

fagsprog og 

ordforråd 

 

   

 Forfatterskabs-

læsning 
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6. klasse. 

 

Elevens læselyst og gode læsevaner fastholdes; bl.a. med tid til fordybelse. 

Eleven anvender læsning til faglige, tværfaglige og praksisrelaterede formål og til læseoplevelse. 

Eleven læser tekster på lix 30 – 35 med alderssvarende indhold. 

Læsehastighed er på 200 -220 ord pr. minut med ca. 95 % rigtig. 

Eleven forholder sig analyserende til længere skønlitterære og faglige tekster samt blive sikker i skelnen mellem fiktion 

og sagprosa. 

 

Som forældre er det vigtigt fortsat at bakke op om barnets læseindsats, være interesseret i barnets læsning og spørge 

ind til tekstens indhold for herved at have fokus på barnets udvikling af at kunne danne inferens (følgeslutning af 

teksten). 

 

 

MUNDTLIG LÆSNING SKRIVNING ANDET EVALUERING 

Læse tekster op 

med artikulation 

Anvende sikre og 

automatiserede 

afkodningsstrategier 

til læsning af kendte 

og nye ord i 

forskellige 

teksttyper 

 

Kan give et referat 

og et resume af en 

lettere tekst 

Udvikle ordforråd LUS 

- Trin 18a 

Udtrykke sig 

sammenhæng-

ende og varieret 

Konsolidering af 

læseteknikker 

 

Udtrykke sig 

sammenhæng-

ende og varieret 

Læse og gengive andres tekster i 

dramatisk form 

 

Tekstlæseprøve  

Staveprøve 3 

 

 Der arbejdes med 

læsning i alle fagene 

 

Skrive i fiktive og 

ikke-fiktive genrer 

Forholde sig kritisk til mediernes 

forskellige fremlæggelsesformer 

 

ST6 

 Læse gode romaner 

 

Anvende 

staveregler 

 

Stavekurser 

 

 

 Fastholde det 

væsentlige i en tekst 

ved hjælp af 

understregning, 

referat og resume 

 

Bruge substantiver, 

verber, adjektiver i 

korrekt 

bøjningsform til 

egne tekster 

Arbejde med: 

- Genrekendskab 
- Sprogforståelse 
- Ordkendskab 
- Læseteknikker 
- Hukommelsesstrategier 
-  

 

 Få indsigt i forholdet 

mellem sprogets 

formside og indhold 

 

Udbygge 

skriftsprogskom-

petencen 

Skønlitterær læsekursus  

 Læse lette norske 

og svenske tekster 

 

 

Øve tegnsætning Kursus i faglitteratur  

 Forholde sig til en 

tolkning af læste 

tekster 

Bruge sproget på 

en varieret og 

funktionel måde 

 

Læsning af hjemmesider  

 Synsvinkel, 

handlingsforløb, 

tema, miljø og 

Formulere sig 

sammenhæng-

ende og varieret i 

Læsning og informationssøgning 

på nettet 
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personskildring egne tekster 

 

 Forfatterskabslæs-

ning 

Bruge redskaber 

som mindmap, 

disposition og 

omsætte dette til 

en 

sammenhængende 

tekst i fiktive og 

faglige genrer 

 

  

  Beherske flere 

ordklasser 

 

  

  Skelne mellem 

hovedsætning og 

ledsætning 

 

  

  Sætte andre tegn 

end punktum samt 

inddele i afsnit 

 

  

  Stave svarende til 

stavtrin 4 

 

  

  Beherske 

tegnsætning 

 

  

  Skrivning af tekster 

i forskellige 

teksttyper 

  

  Procesorienteret 

skrivning 
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7. klasse. 

Eleven bliver selvstændig, aktiv læser og har fortsat lyst til og glæde ved at læse. Hermed øges elevens indlevelse og 

indsigt i litteraturen og ved at åbne fiktionens univers gives dybere indsigt og større erkendelse og dermed fremmes den 

personlige udvikling. Eleven fastholder og udbygger gode læsevaner. 

Eleven læser 250  ord pr. minut og læser tekster på lix 35 – 40. 

Eleven anvender læsning til faglige, tværfaglige og praksisrelaterede formål både i skolen og uden for skolen. 

Gennem egen aktivitet udbygges skriftsprogskompetencen og der tages ansvar for egen læse –og skriveudvikling. 

 

MUNDTLIG LÆSNING SKRIVNING ANDET EVALUERING 

At udtrykke 

sig sam-

menhæng-

ende og 

varieret 

Tekstlæsning af 

varieret udbud af alle 

tekster 

 

Skrivning af tekster 

i forskellige 

teksttyper 

Arbejder med: 

- Fagligt ordkendskab 
- Hukommelsesstrategier 

- Forståelsesstrategier 
- Læseteknikker 

 

 

TL1 

 Sproglig udviklende 

teksttyper 

 

Skrivning af 

fagtekster 

Frilæsningstimer 

 

ST7 

 Læsning af fagtekster 

 

Retstavning 

 

CD-ord for de elever der har 

behov 

LUS 

- Trin 18b 

 At forholde sig kritisk 

og analyserende til 

længer skønlitterære 

og faglige tekster 

At udtrykke sig 

sammenhængende 

og varieret 

IT - programmer  

 Er i stand til at læse og 

forstå fagtekster 

 

Fastholde det 

væsentlige i en 

tekst ved hjælp af 

understregning, 

mindmap, referat, 

resume og notater 

At forholde sig kritisk til mediernes  

forskellige fremlæggelsesformer 

 

 Læse sikkert og med 

passende hastighed i 

både skønlitteratur og 

faglitteratur 

 

Procesorienteret 

skrivning 

Fastholde det væsentlige i en tekst 

ved hjælp af understregning, 

mindmap, referat, resume og 

notater 

 

 At anvende 

studietekniske 

færdigheder 

 

 Fokus på læseforståelsesstrategier  

 Benytte varierende 

læsemåder, afpasset 

efter formålet ( 

oversigtslæsning, 

punktlæse og 

nærlæse) 

 

 Skønlitterær læsning  

 Læse norske og 

svenske tekster 

 

   

 Indsamle stof og 

disponere et indhold 

som fremmer hensigten 

med 

 Faglig læsning  
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kommunikationen??? 

 Læsehastighedstræning 

 

   

 Kende til forskellige 

genrer og deres 

blandingsformer 

indenfor fiktion og ikke-

fiktion 

   

 



 

Side 18 af 31 

      Læsning på Aabenraa Friskole 
 

8. klasse. 

Eleven anvender læsning til faglige, tværfaglige og praksisrelaterede formål både i skolen og uden for skolen. 

Eleven fastholder og udbygger gode læsevaner gennem aktivitet og fordybelse og gennem fordybelse i litteraturen 

opnås en personlig og kulturel identitet. 

Eleven læser tekster på lix 40 – 50 med en læsehastighed på 250 ord pr. minut med en rigtighedsprocent på 95. 

 

Som forældre er det relevant at sætte sig ind i tingene/ problemstillinger sammen med den unge og diskutere 

samfundsforhold, politiske forhold så den unge hermed får erfaringer til at forholde sig selvstændigt til noget og at 

argumentere og diskutere. Det er fortsat vigtigt at følge den unges læsning og vise interesse for det læste. 

 

Evaluering: TL 2 -  ST8  -  LUStrin 18c 

 

MUNDTLIG LÆSNING SKRIVNING ANDET 

Læse tekster flydende op 

og med tydelig artikulation 

og fortolkende betoning 

At læse sikkert og med 

passende hastighed i både 

skønlitterær og faglig 

læsning 

 

At kunne skrive tekster 

med forskellige hensigter i 

et klart og varieret sprog 

At fastholde det væsentlige 

i en tekst,- ved referat, 

resume og understregning 

At kunne lytte aktivt og 

analyserende i forhold til 

andres mundtlige 

fremstilling 

At beherske alle 

læseteknikker, som: 

- Oversigtslæsning 
- Punktlæsning 
- Nærlæsning 
- Skimmelæsning 

 

 

At kunne disponere, 

vurdere og argumentere 

samt lave layout på teksten  

At læse og gengive egne og 

andres tekster i dramatisk 

form 

 Tilpasse læsningen efter 

teksten og hensigten med 

teksten 

 

At kunne udtrykke sig i den 

genre, fiktiv eller ikke-fiktiv, 

der passer bedst til 

formålet og disponering, 

komposition og 

argumentation 

 

At anvende kritiske 

arbejdsmåder i forhold til 

mediernes forskellige 

fremlæggelsesformer 

 

 Have et udviklet ordforråd 

 

At kunne give og modtage 

respons og forholde sig til 

sproglig korrekthed i egne 

og andres tekster 

At være fortrolig med faste 

og levende billeder og kan 

analysere filmiske 

virkemidler samt selv 

producere egne billeder 

/film 

 

 At fastholde det væsentlige i 

en tekst,- ved referat, 

resume og understregning 

 

At kunne arbejde med 

sprogets opbygning  

Skabe gode læsesituationer 

og gode læsevaner 

 At forholde sig kritisk og 

analyserende til længere 

skønlitterære og 

faglitterære tekster 

 

Opnå sikkerhed i 

retstavning, tegnsætning 

og orden 

En uge med fokus på 

læseforståelse og en uge 

med fokus på 

læringsstrategier 

 Beherske sikre og 

automatiserede 

afkodningsstrategier til 

læsning af alle tekster 

 

At kunne skrive med 

passende hastighed og 

læselig og personlig 

håndskrift 

Projektopgave 
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 Læse sig til viden i 

fagbøger, aviser, 

opslagsværker og på 

internettet 

 

At stave svarende til 

stavetrin 5 

Skønlitterær læsning 

 Foretage målrettet og kritisk 

søgning på bibliotek og 

internet til egen læsning og 

opgaveløsning 

 

Skal kunne referere, 

argumentere, kommentere 

og reflektere skriftligt 

Faglitterær læsning 

 Læse lette norske og 

svenske tekster 

 

Skrive tekst til kendt og 

ukendt modtager 

Skriftlige afleveringer 

 At kunne søge informationer 

og være problemløsende, 

f.eks. i forbindelse med 

projektopgaven 

 

Skrive fagtekster At kunne bruge ordbog 

samt stavekontrol, 

autokorrektur og forskellige 

søgefunktioner på 

computer 

 At få erfaring med 

forskellige teksttyper og kan 

gøre rede for genre, 

komposition, 

fortælleforhold, 

fremstillingsform, temaer, 

sproget og perspektivere 

selvstændigt og i samspil 

med andre 

 

Skrive mange slags tekster  

 Fordybelse i litteraturen 

 

Være opmærksom på 

ordvalg og sproget i tekster 

 

 

 Skal kunne anvende 

forskellige læsemåder 

afhængig af teksten, 

læsformålet og egne 

læsekompetencer 

 

Være opmærksom på 

syntaks i teksten 

 

 Faglig læsning: læse tekst – 

illustrationer – grafer -  

diagrammer – kurver – 

indeks mm 

 

  

 Der arbejdes med relevante 

faglige læsestrategier og 

faglig læseforståelse 
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9.klasse. 

Eleven anvender læsning til faglige, tværfaglige og praksisrelaterede formål både i skolen og uden for skolen. 

Eleven fastholder og udbygger gode læsevaner gennem aktivitet og fordybelse og gennem fordybelse i litteraturen 

opnås en personlig og kulturel identitet. 

Målet med læsningen er at opnå forståelse af tekstens indhold, hvilket forudsætter at både færdigheder og forståelse 

spiller sammen. 

Eleven læser alderssvarende skønlitterære tekster på lix 50 – 60 med en læsehastighed på 250 ord pr. minut med en 

rigtighedsprocent på 95. 

 

Som forældre er det relevant at sætte sig ind i tingene/ problemstillinger sammen med den unge og diskutere 

samfundsforhold, politiske forhold så den unge hermed får erfaringer til at forholde sig selvstændigt til noget og at 

argumentere og diskutere. Det er fortsat vigtigt at følge den unges læsning og vise interesse for det læste, samt at 

hjælpe med hjemmearbejde, hvis der er behov. 

 

Evaluering: TL 3 -  ST9 -   LUS-trin 19  - retstavningsprøve. 

 

MUNDTLIG LÆSNING SKRIVNING ANDET 

At læse op og gengive 

egne og andres tekster i 

fortolkende (og 

dramatisk) form 

Anvende forskellige 

læsemåder, afhængig af 

teksten, læseformålet og 

egne kompetencer 

 

At kunne fastholde det 

væsentlige i en tekst ved 

hjælp af understregning, 

referat, resume og 

notater 

At kunne fastholde det væsentlige i 

en tekst ved hjælp af 

understregning, referat, resume og 

notater 

At eleverne kan lytte 

koncentreret til hinanden 

og stille relevante 

spørgsmål 

At beherske alle 

læseteknikker, som 

oversigt, punkt og 

nærlæsning og at 

tilpasse læsningen efter 

hensigten med tekstens 

hensigt 

 

At beskrive billeders 

indhold 

At beherske kritiske arbejdsområder 

i forhold til mediernes forskellige 

fremlæggelsesformer 

At eleverne kan 

formulere synspunkter 

At anvende 

studietekniske 

færdigheder 

 

At udnytte indsigten i 

forholdet mellem 

sprogets formside og 

indhold 

Kan søge informationer og være 

problemløsende, f.eks. i forbindelse 

med projektopgaven. 

 

At eleverne kan fortælle 

og oplæse egne tekster 

At beherske 

analyserende og kritiske 

arbejdsområder i forhold 

til skønlitterære og 

faglige tekster 

 

Skal kunne beherske 

understregning, 

mindmap, resume, 

referat og notater 

At være fortrolig med faste og 

levende billeder og kan analysere 

filmiske virkemidler samt selv 

producere egne billeder /film 

At eleven har 

udtryksfærdigheder, som 

kan benyttes ved 

samtale, diskussion, 

interview, fortælling, 

referat og fremlæggelse 

 

At læse for at tilegne sig 

vide og oplevelse 

Skrivning af tekster i 

forskellige teksttyper 

Gå i dybden med 3 hovedværker 

At læse ukendte tekster 

med rimelig sikkerhed i 

oplæsning og forståelse 

 

Skal kunne læse sikkert 

og med en vis hastighed 

både i skønlitteratur og 

faglitteratur 

Disponere stoffet og 

skriver 

sammenhængende, klart 

og forståeligt om fantasi, 

følelser, tanker, 

erfaringer og viden i en 

Arbejder med: 

- Genrekendskab 
- Fagligt ordkendskab 
- Sprogforståelse 
- Læseteknikker 
- læseforståelsesstrategier 
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form, der passer til 

situationen ( hvilken 

situation) 

 

 At få erfaring med 

forskellige teksttyper og 

kan gøre rede for genre, 

komposition, 

fortælleforhold, 

fremstillingsform, 

temaer, sproget og 

perspektivere 

selvstændigt og i 

samspil med andre 

Kan skrive referende, 

beskrivende, 

kommenterende, 

argumenterende og 

reflekterende 

 

Procesorienteret skrivning 

  

Kan læse lette norske og 

svenske tekster 

Kan give og modtage 

respons og forholde sig 

til formel korrekthed i 

egne og andres tekster 

 

Projektopgave 

 Skal kunne fastholde og 

uddrage det væsentlige 

ved en tekst 

Kan bruge skrivning 

bevidst og reflekterende 

som hjælpemiddel i 

andre sammenhænge, - 

f.eks. logbog, 

hurtigskrivning og 

notater 

 

IT - programmer 

 Skal kunne anvende 

forskellige læsemåder, - 

oversigtslæse, 

punktlæse og nærlæse 

Kan arbejde med 

sprogets opbygning og 

variere sit sprog 

 

Skønlitterær læsning 

 Læsning af fagtekster Kan bruge layout og 

billeder i tekster, så det 

fremmer tekstens 

kommunikation 

Faglitterær læsning 

 Tekstforståelse Opnå sikkerhed i 

stavning, tegnsætning og 

orden 

 

 

 Sproglig udviklende 

tekster 

Kan skrive en læselig og 

personlig håndskrift 

 

 

  Kan skrive tekster som 

kan læses af andre 

 

  Stave svarende stavetrin 

5 
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Læsning på Aabenraa Friskole. 

 
Hvad er læsning? 

 

En god læsefærdighed består helt overordnet af de to faktorer: afkodning og læseforståelse. 

 

Afkodning forstået som den færdighed, der sætter os i stand til at se at tegnene i bogen repræsenterer bogstaver, at 

bogstaverne har hver deres navne og lyde, og hvis man sætter lydene sammen opstår der ord; -ord vi kender fra det 

talte sprog. 

 

Afkodning i sig selv er en vigtig forudsætning for læsning. 

 

Først når vi opnår en forståelse af det vi afkoder kan man tale om, at vi læser. 

 

Således er det vigtigt at have opmærksomhed rettet mod begge faktorer. 

 

Der er imidlertid flere områder at arbejde med, for at opnå en god læsefærdighed; hvilket skitseres i det følgende: 

 

Bogstav lyd og ordkendskab. 

 

Bogstav – lyd kendskab har direkte med afkodningsfærdigheder at gøre. Hvis læseren skal bruge for megen energi på 

selve afkodningen, går det ud over den centrale meningsskabende funktion. Læserens ordkendskab bar naturligvis stor 

betydning for udbyttet af læsningen. 

 

Ved ordbillede forstås: når eleven har afkodet et ord tilpas mange gange, bliver ordet automatiseret, hvilket betyder at 

eleven ikke længere bruger energi på at afkode, men kender ordet, og ved hvad der står. 

 

I indskolingen lægges et godt fundament til denne del af læsefærdigheden. Der arbejdes meget med bogstavernes lyde. 

Der lægges vægt på at ramme eleverne hvor de er i deres afkodning. Det er vigtigt at få alle med og at opdage de 

elever, der skal have et ekstra skub samt de elever, der skal arbejde videre. 

 

Ordkendskab er et begreb, der arbejdes med både i indskoling, mellemtrin og udskoling, hvor der hele tiden kommer 

nye ord til deres læsning. Det er vigtigt at eleverne forstår de ord, de læser. 

 

Viden om sprog: 

 

Elevernes viden om sprog har også betydning for udbyttet af læsning af en tekst. 

 

Ved en syntaks menes sætningernes opbygning. Rækkefølgen af leddene i en sætning kan varieres, og det har 

betydning for indholdet. Lange sætninger kan være sværere at læse end korte sætninger; ligesom det kan være mere 

vanskeligt at læse tekster med mange indskudte sætninger. 

 

Ved semantik menes tekstens indholdsmæssige side. Hertil hører elevens evne til at kunne følge den røde tråd i teksten. 

 

Ved pragmatik forstås enkeltords egentlige betydning i den sammenhæng, de optræder i. Tekster med lange svære ord 

er vanskeligere at læse end tekster uden disse ord.  

 

Carsten Elbro: ”Læsning og læseundervisning” er en interessant bog i forhold til begynderundervisning. 
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Viden om tekster: 

 

Elevernes viden om tekster har også betydning for den samlede læseforståelse. Det er vigtigt for læseren at kunne 

forudsige inden for hvilken ramme teksten skal forstås. Generebevidsthed er en fornemmelse for, hvordan en tekst er 

bygget op, hvad den vækker forventninger til, hvad der skal ske i teksten og dermed en bedre forhåndsviden. Formålet 

med en tekst danner grundlaget for en fornuftig opdeling i forskellige teksttyper. 

 

Fortællende skønlitterære tekster er f.eks. at læse bøger, hvor man kommer langt ud i den store verden og dybt ind i sig 

selv.  (med Astrid Lindgrens ord) 

 

Informerende og faglitterære tekster har som oftest til formål at informere, instruere, klassificere, overbevise, berette 

eller forklare. 

 

Forskellen i teksternes formål betyder også forskelle i teksternes struktur og fortælleforhold. Elevernes evne til at kunne 

gennemskue teksttypen, har stor betydning for, hvilken forståelsesstrategi der vil være hensigtsmæssigt at anvende og 

har dermed stor betydning for den samlede forståelse.   

 

”D`dansk”, - er et af de materialer, der giver redskaber til udvikling af læseforståelse. 

 

 

 

 

 

Viden om verden: 

 

Elevernes viden om verden har stor betydning for elevernes udbytte af at læse en tekst. 

 

Et billede på det kunne være, at man kan forestille sig elevernes viden som struktureret i skemaer. 

 

Enhver tekst kan ses som en invitation til læseren om at aktivere et skema. Ved læsning aktiveres skemaer, som hjælper 

læseren til at organisere det læste, og efter læsningen hjælper skemaerne læseren til at huske det læste. Hvis teksten 

indeholder viden, læseren allerede har, vil mange skemaer blive aktiveret; og det vil være let at læse og forstå indholdet 

af teksten. Hvis alt indholdet i en tekst er nyt, og måske skrevet i et sprog læserne ikke er vant til, kan de komme i 

situationer, hvor næsten ingen skemaer aktivereres; i disse tilfælde får de et meget lille udbytte af det læste. 

 

 I undervisning er det altså vigtigt at være opmærksom på om den enkelte elev får nok udbytte af det læste; altså om 

der er nok skemaer der bliver aktiveret, for at blive i billedsproget. 

 

Til viden om verden hører også evnen til at kunne drage følgeslutninger, hvilket betyder: at kunne læse en tekst, forstå 

hvad der står mellem linjerne og kunne forstå tekstens indirekte budskab. Denne evne kan øves i alle årgange; - med 

stigende abstraktionsniveau. 

 

Elisabeth Arnbak:”Faglig læsning” er en spændende bog om tilegnelse af viden og udvikling af læseforståelse i forhold til 

faglig læsning. 
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Læselyst og læseglæde. 

 

Læselyst og læseglæde er ofte årsag til gode læsere.!!!!!! Det er et vigtigt formål med læsningen, at eleverne oplever, 

at ved at læse er der mulighed for fordybelse og at læsningen kan være med til at udvide deres forståelse og 

nysgerrighed. Ligeledes kan læsning være med til at få indsigt i forskellige emner og til personlig udvikling. Således er 

det vigtigt at fremme elevernes læselyst og læsefærdigheder gennem hele skoleforløbet, så elevernes kompetencer er i 

fortsat udvikling. 

 

Det er ikke ligegyldigt hvad og hvordan eleverne læser. Vi vil her på Aabenraa Friskole være tydelige i vores interesse for 

elevernes læsning; og vi vil bl.a. hjælpe eleverne med at finde relevant litteratur på det rette læseniveau, så de opnår 

en god oplevelse ved /succes ved læsningen. Eleverne bør have et rigt udvalg af materialer, som fanger deres interesser 

og motiverer til fortsat læsning. 

 

Det er vigtigt at fokusere på den enkelte elevs individuelle læseudvikling; og finde de elever, der kræver ekstra 

opmærksomhed i forhold til deres udvikling af læsestrategier, læsehastighed og læseinteresse. 

 

Der kan sættes ekstra ressourcer ind, hvor udviklingen ikke forløber optimalt. Vi tilstræber at lave en tidlig indsats; - 

f.eks. ved et lille læseskub, at oprette læsehold. Vi er tilmeldt mikroværkstedet og har derved adgang til at arbejde med 

IT-kompenserende materiale. 

 

Det er ligeledes vigtigt at følge de elever, der er kommet godt i gang med læsningen; så de fortsat har lyst til at læse. 

 

I den forbindelse har vi på Aabenraa Friskole forskellige test og evalueringer, som f.eks. LUS (læseudviklingsskema for 

5-7-9 klasse). 

 

På Aabenraa Friskole har vi dagligt 10 min. læsebånd, hvor eleverne læser og hvor der bl.a. er mulighed for at 

opretholde en stærk læsekultur.  

 

Det er ikke kun dansklærere, der underviser i læsning. Andre faglærere har interesse og opmærksomhed på elevernes 

læsning i deres fag. Herved er der også meget fokus på den faglige læsning i fagene. 

 

Når eleverne lærer at læse kan de på alle årgange og i alle fag i skoleforløbet kan anvende læsningen funktionelt i deres 

læringsprocesser og har udviklet kritisk stillingtagen og demokratisk dannelse. 

 

 

Alle elever bør have gode læseoplevelser, som f.eks. højtlæsning, forfatterbesøg, læsekampagner, 

læseuger, læsevenner, læsemaraton, fortælling, foredrag og teater. 
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Forskellige læseudtryk, - fra A til Z/Å: 

Afkodningsstrategier: 

 

- Indre ledetråde – opmærksomheden rettes på: første lyd – bogstavering – lyddering – stavelsesdeling 

 

- Ydre ledetråde: der hentes støtte fra billeder, kontekst og syntaks.  

 

Automatisering: 

 

- Processen, hvor læsningen gøres umiddelbar. Læseren stopper ikke op for at afkode længere eller  

svære ord 

 

Betingede lydrækkefølge: 

 

- Rækkefølge af bogstaver, som giver en særlig lyd. F.eks. ng – eg 

 

Bogstavkendskab: 

 

- Sikkerhed i de tre alfabeter, - navn, lyd og form 

 

Fartkort: 

 

-  et fartkort er et stykke karton, hvormed du kan dække den linje du lige har læst. Kortet skal flyttes så 

hurtigt, at man hele tiden presser sig selv, samtidig med at man når at se alle ordene – en teknik til at 

øge sin læsehastighed. 

 

Forståelsesstrategier: 

 

- Læsningens tre faser:     før – under - og efter læsningen. 

 

Genrekendskab: 

 

- Viden om forskellige genrer. 

 

Hukommelsesstrategier: 

 

- F.eks. notatteknikker – VØLmodellen – kolonnenotat – dobbeltnotat – mindmap – referat – resume – 

forskellige diagrammer – skitser mm 

-   Når eleverne læser arbejder de med en hukommelse for en tekst. Man deler den op i 

arbejdshukommelse og langtidshukommelse.  

Arbejdshukommelsen bruges til at holde den røde tråd i en tekst. En læser, der finder en tekst kedelig 

skal bruge meget mere energi for at få noget ud af teksten, end en motiveret læser skal. 

Langtidshukommelsen bruges til at danne paralleller til andre tekster af samme typer, eller med samme 

indholdsområde som læseren tidligere har stiftet bekendtskab med. Det gælder om at få nogle gode 

læseoplevelser, - det er ikke lige meget om de gider at læse, eller om hvad de læser af bøger. 

 

 

Inferens: 

 

-  at kunne drage slutninger som ikke er nævnt i teksten.  Forståelsen indebærer så at sige en evne til at 

  kunne læse ting ind i teksten der ikke står der, men som er vigtig for forståelsen. 
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Konsolidering: 

 

- Vedligeholdelse af læsningen så processen forbliver umiddelbar og læsetempoet opretholdes 

 

Legelæsning: 

 

- For at øge elevernes kendskab til og interesse for skriftsprog 

 

Legeskrivning: 

 

- Børns umiddelbare skrivning med tegninger, bogstaver og egne tegn. Legeskrivning og børnestavning er 

en vej ind i læsning. 

 

Læsehastighed : 

 

-  det er ikke altid nok at kunne læse og forstå en tekst, - det er også vigtigt at kunne læse forholdsvis 

hurtigt. 

 

 

 

 

Læseteknikker: 

 

Selv når børn har lært at læse er det vigtigt fortsat at arbejde med læsningen som teknik. Til dette findes der forskellige 

træningsøvelser som kan sætte fokus på bl.a. den enkeltes teknik, forståelse for det læste samt læsehastighed. 

 

- Orienteringslæsning / oversigtslæsning, skimmelæsning, punktlæsning, nærlæsning, skærmlæsning. 

 

- Orienteringslæsning: hvad vil jeg vide noget om – hvor står det jeg gerne vil vide noget om – kan jeg så 

bruge denne tekst/bog? 

 

- Skimming: at lade sine øjne glide hurtigt hen over teksten – læser kun dele af teksten – leder efter det, 

der skal bruges. 

 

- Nærlæsning: at læse en tekst så grundigt, at alle detaljer kommer med 

 

- Skærmlæsning: at læse tekst – og billedsider på computer 

 

- Læseforståelse: udgangspunktet for al læsning er forståelsen. 

 

- Forforståelse: det man i forvejen ved om emnet – jo mere man ved, jo lettere går læsningen. 

 

- Indre billeder: de billeder der dannes hos læseren under læsningen 
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Metabevidsthed: 

 

- ”overvågning” af kvaliteten i læseforståelsen og viden om alternative strategier, hvis forståelsen glipper.  

 

- Elevernes metabevidsthed overofr deres læsning har meget stor betydning for udbyttet af læsningen. 

Ved metabevidsthed forstås læserens opmærksomhed på egne tankeprocesser, bevidstheden om 

hvornår man forstår det man læser – og hvordan man ændrer strategi, hvis man ikke forstår det man 

læser. 

 

 En læser med aktiv læseindstilling får mere ud af læsningen, end en læser der kun afkoder. Alt dette 

har betydning for læserens samlede udbytte af læsning; hvorfor det bliver en nødvendig vinkel på / i 

læseundervisningen 

 

Ordkendskab: 

 

- Et godt ordforråd, dvs. at kende og forså mange ord, er særdeles vigtig for læseforståelsen.   

 Skriftsproget er den vigtigste kilde til udvidelse af ordforrådet. 

 

-  Merete Brudholm har fokus på dette i sin bog ”Læseforståelse, - hvorfor og hvordan?” 

 

Sproglege: 

 

- Organiserede lege, som udvikler elevernes viden om sprog. 

 

 

5-5-5 træning:  

 

- træningen går ud på at læse i 3 x 5 min. med forskellig læsehastighed, hvis der trænes hver dag i en længere  

 periode, kan man øge sin læsehastighed. 

 

A-b-c-træning:  

- der læses 3 min. opvarmningslæsning i almindeligt tempo. Dernæst læses 8 min. i hurtigt tempo, og til sidst 

 læses 4 min, i spurttempo. 
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VIGTIGE FAKTORER FOR EN GOD LÆSER:  

 

Dit barn skal læse meget og mange forskellige slags genrer på alle klassetrin. 

 

Du bør som forælder selv læse bøger og være interesseret i jeres barns læsning. 

 

 

HVOR MANGE BØGER BØR DIT BARN LÆSE PÅ DE FORSKELLIGE KLASSETRIN: 

 

Fra flere steder anbefales det at læse som beskrevet i nedenstående: 

 

0 .klasse: højtlæsning hver dag 

 

1 klasse: 1 letlæsningsbog om dagen 

 

2. klasse: 2-3 bøger om ugen 

 

3-5. klasse: 3 -4 bøger om måneden 

 

5-9. klasse: 1 bog om måneden 
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Staveudvikling: 

Staveudvikling kan inddeles i trin. 

 

Trin 1:  omsætning af lyd og bogstaver til ord  ca. 1. klasse 

 

Trin 2:  udnyttelse af det lydrette princip   ca. 2. – 3.klasse 

 

Trin 3:  udnyttelse af lydfølgeregler    ca. 4. klasse 

 

Trin 4:  udnyttelse af princippet om, at stavemåden 

 

  er konstant for sammen mindste betydningsbærende 

 

  enhed (det morfematiske princip)   ca. 5. – 6. klasse 

 

Trin 5:  beherskelse    ca. 7. – 10. klasse 

  

 

 

 

Eleven skal arbejde med: 

 

Ad stavetrin 1) 

- at dele ord i stavelser 

 

- at opdele sit talesprog i enkeltlyde 

 

- at skelne enkeltlyde i ord 

 

- at skelne enkeltlyde i stavelser 

 

- at skrive bogstaverne i den rigtige rækkefølge  

 

  

Ad stavetrin 2) 

 

- Stavning af lydrette og ikke lydrette ord 

 

- Enkle lydfølge – og staveregler  

 

- Stumme bogstaver 

 

- Vokalforskydning ( vokaltrappen) 

 

- Lang og kort vokal i forbindelse med enkelt – og dobbeltkonsonant 

 

- Konsonanter i ind- og udlyd 
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Ad stavetrin 3) 

 

- De forskellige morfemer 

 

- Ordklassers endelser 

 

- Ords forskellige betydninger 

 

- Sammensatte ord 

 

- Ord og opslagsbøger 

 

- Stavekontrol 

 

 

 

 

Ad stavetrin 4) 

 

- Ord og opslagsbøger 

 

- Rødder 

 

- Bøjninger 

 

- Afledninger 

 

- Stavekontrol 

 

- Fremmedord 

 

- Ords oprindelse 

 

 

 

Ad stavetrin 5) 

 

- Finde og rette egne fejl 

 

- Vanskelige ord 

 

- Fremmedord 

 

- Ords oprindelse 
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Faglitteratur: 

Arnbak, Elisabeth: ”Faglig læsning – fra læseproces til læreproces.” 

Brudholm, Merete: ”Læseforståelse, - hvorfor og hvordan?” 

Elbro, Carsten: ”Læsning og læseundervisning.” 

Freidheim, Gert: ”Læsning i alle fag.” 

Frost, Jørgen: ”Læsepraksis, - på teoretisk grundlag.” 

Frost, Jørgen: ”Principper for god læseundervisning.” 

Frost, Jørgen: ”Selvforstærkende strategier hos begynderlæseren.” 

Hagtvet, Bente og Herdis Palsdottir: ”Leg med sproget.” 

Hansen, Thomas Illum: ”Procesorienteret litteraturpædagogik.” 

Kjær, Grethe og Lise Klok: ”Læsning mellem linjer kan læres.” 

Korsgaard, Klara og Monnique Vitger og Sara Hannibal: ”Opdagende skrivning, - en vej ind i læsningen.” 

Maagerø, Eva og Elise Seip Tønnesen: ”At læse i alle fag.” 

Mulvad, Ruth: ”Sprog i skole.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


