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Læsepolitik på Lillevang Skole. 0.-5. klasse.  

Med den megen fokus på læsning, er det især inden for faglig læsning, der er sket 
ændringer i de Nye Fælles Mål, således er det ikke længere kun dansklærerne, der 
skal varetage læseundervisningen. Alle teamets lærere varetager læseundervisningen. 

Læsepolitikken tager udgangspunkt i Forenklede Fælles mål: 

Fælles Mål for Dansk  

http://www.emu.dk/soegning?f%5B0%5D=field_omraade%3A5464&f%5B1%5D=em
u3_maalgruppe%3A35521&f%5B2%5D=field_tags%3A27735 

Formålet med læsepolitikken 

Vi underviser i læsning for at sikre os, at eleverne gennem hele deres skoleforløb 
udvikler læsekundskaber, læselyst og læseglæde som grundlag for oplevelser, indsigt 
og personlig udvikling. 

Læsepolitikken skal fungere som en hjælp for alle lærere som en rød tråd for 
læseundervisningen. 
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Læsevejlederens rolle 

Læsevejlederen er med til at sikre overgangen mellem klassetrin, så alle elevers læse- 
skriveudvikling videreføres. 

Læsevejlederen/specialkoordinatoren foretager gruppetest og har opfølgende møder 
med klassens/årgangens lærere. 

Læsevejlederen tilbyder endvidere kollegial vejledning i og inspiration til generelle 
eller specifikke læseforløb samt deltager efter behov som med-underviser i den 
daglige undervisning. 

Læsning 

En god læsefærdighed består helt grundlæggende af afkodning, læseforståelse og 
motivation. 

Afkodning forstået som den færdighed, der sætter os i stand til at se, at krusedullerne 
på papiret repræsenterer bogstaver, at bogstaverne har hver deres navne og lyde, og 
hvis man sætter dem sammen, opstår der ord - ord vi genkender fra det talte sprog. I 
begyndelsen hakker vi i det og går i stå, men med øvelse automatiseres færdigheden; 
vi mestrer færdigheden at læse. 
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Afkodning i sig selv har ingen værdi. Først når vi opnår en forståelse af det, vi 
afkoder, kan man tale om, at vi læser. 

Den interaktive læsemodel, udarbejdet af den engelske læseforsker Linnea Ehri, viser 
alle de områder, det er nødvendigt at udvikle for at opnå gode læsefærdigheder. 

I det efterfølgende vil vi kort gennemgå indholdet af modellen: 

 

Den interaktive læsemodel 
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Viden om verden 

Viden om verden hjælper eleven med den forforståelse, der er nødvendig, for at 
læsningen skaber forståelse og refleksion. Elevens viden skal interagere med tekstens 
indhold. Jo mere viden eleven har om tekstens indhold, jo lettere er teksten at læse. 
Hvis tekstens indhold er nyt, er indholdet også væsentlig sværere at forstå - særligt 
hvis sproget i teksten ligeledes er uvant. Med til viden om verden hører også evnen til 
at kunne drage følgeslutninger (at danne inferenser).  

Et eksempel:  
”Jonas var inviteret til Louises fødselsdag. Han spekulerede 
på, om han havde råd til at give hende en god bog. Han gik ind på sit værelse og 
rystede sparegrisen. Den gav ingen lyd fra sig. Jonas satte sig tungt ned på sin seng”. 
Der står ingen steder i denne tekst, at Jonas ikke har råd til en købe en bog, og at det 
gør ham trist. Det er elevernes evne til at gå bag om tekstens eksplicitte udsagn, der 
er afgørende for udbyttet af teksten. 
 
Viden om sprog 

Elevens viden om sprog har også betydning for udbyttet ved læsning af en tekst. 
 
Syntaks 
(Syntaks: Her menes tekstens opbygning). 
Rækkefølgen af leddene i en sætning kan varieres, og det har betydning for indholdet.  
Derudover er det sværere at læse tekster med lange sætninger, end tekster med 
korte sætninger. Det er svært at læse tekster med mange indskudte sætninger, og 
det er sværere at læse tekster med mange passivkonstruktioner, end tekster uden 
disse. Alt dette betyder ikke, at vi helt skal undgå tekster med lange sætninger, med 
mange indskudte sætninger eller med passivkonstruktioner; men det betyder, at vi 
som lærere skal være opmærksomme på disse forhold og tage højde for dem i vores 
undervisning. Hertil hører elevernes evne til at kunne følge den røde tråd gennem en 
tekst (kohærens) og elevernes evne til eksempelvis at kunne gennemskue tekstbånd 
(kohæsion). 
 
Pragmatik 
(Pragmatik: Her forstås enkeltords egentlige betydning i den sammenhæng, de 
optræder i). 
Tekster med mange lange, svære og sjældne ord er sværere at læse end tekster uden 
disse ord. En tekst bliver også sværere at læse, hvis ord bruges i en anden 
sammenhæng – eller med en anden betydning, end tilfældet normalt er. Fx vil en 



 
LILLEVANG SKOLE 
Poppelvej 1a   
3450 Allerød  
E-mail: lillevangskole@alleroed.dk 
Afd. Lillerød Skole tlf. 48172061 
Afd. Skovvangskolen tlf. 48133200 
 

 

6 
 

søjle for de fleste af os være noget, vi kan se i forbindelse med en flot bygning, men 
for en matematiker er søjlen måske bare en del af et diagram. 
 
Viden om tekster 

Elevens viden om tekster har også betydning for den samlede læseforståelse. Det er 
vigtigt for eleven at kunne forudsige inden for hvilken ramme, teksten skal forstås. De 
fleste læsere har en forventning om, at hvis en tekst begynder med: ”Der var 
engang”, så vil resten af teksten holde sig inden for et mønster, der er forudsigeligt, 
og som i dette tilfælde hører til eventyrgenren.  
 
Vi kan inddele og beskrive de tekster, eleverne møder på mange måder. De kan f.eks. 
kategoriseres efter, hvordan de forholder sig til virkeligheden – i de overordnede 
genrer skønlitteratur og faglitteratur. Genrer er genkendelige kommunikative 
størrelser, som styres af normer, der hjælper læseren til forståelse. Genrebevidsthed 
giver en fornemmelse for, hvordan en tekst er bygget op, den vækker forventninger 
til, hvad der skal ske i teksten – og dermed en bedre forhåndsviden. 
 
Genrer kan opdeles i teksttyper – normalt opereres med syv forskellige definitioner: 
Berettende, beskrivende/informerende, forklarende, instruerende, diskuterende, 
argumenterende og multimodal. Enkelte teksttyper dominerer i bestemte fag.  
Elevens evne til at gennemskue teksttypen har stor betydning for, hvilken læseteknik 
og hvilke læsestrategier det vil være hensigtsmæssigt at anvende – og har dermed 
stor betydning for den samlede forståelse.  
Noget af det, som adskiller stærke læsere fra svagere, er evnen til at tilpasse 
læsemåden til genre, teksttype og læseformål. Svage læsere læser alle tekster på 
samme måde og benytter altså ikke forskellige læseteknikker og 
læseforståelsesteknikker. At lære at læse er således også et spørgsmål om at møde 
og undervises i forskellige genrer.  
Forskellene i teksternes formål betyder også forskelle i teksternes struktur og 
fortælleforhold.  
 
Bogstav-lyd og ordkendskab 
 
Bogstav-lyd kendskabet har direkte med afkodningsfærdigheden at gøre.  
Hvis eleven skal bruge for megen energi på afkodningen, går det ud over den 
centrale, meningsskabende funktion. 
For begynderlæseren er netop lydering (bogstavernes lyde sættes sammen til ord) en 
dominerende afkodningsstrategi, som efterhånden bliver lagret til hurtig genkendelse 
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af ord alene ved ordets ”udseende”. Dette gør læsningen mere flydende og efterlader 
mere energi til at skabe mening under læsningen. 
 
Hukommelse og metabevidsthed 
 
Læserens hukommelse for en tekst deles almindeligvis op i en arbejdshukommelse og 
langtidshukommelse. Arbejdshukommelsen bruges til at holde den røde tråd i en 
tekst. En elev, der finder en tekst uinteressant, 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 type, 
eller med samme indholdsområde, som eleven tidligere har stiftet bekendtskab med. 
Elevens metabevidsthed har meget stor betydning for udbyttet af læsningen. Ved 
metabevidsthed forstås elevens opmærksomhed på egne tankeprocesser, bevidsthed 
om, hvornår man forstår det, man læser – og hvordan man ændrer strategi, hvis man 
ikke forstår det, man læser.  
En elev med en aktiv læseindstilling får et markant større udbytte af en tekst, end en 
læser, der bare afkoder, men egentlig ikke registrerer det der læses. 
 
Alle disse dele har betydning for elevens samlede udbytte af læsningen, og det tager 
vi højde for i vores læseundervisning. 
 
Faglig læsning - Læsning i alle fag 

Til forskel fra det omkringliggende samfund, er 
skolehverdagen som bekendt delt op i fag. Eleverne 
kommer igennem deres skolegang til at stifte 
bekendtskab med en lang række fag. Hvert enkelt fag 
stiller krav til eleverne om at arbejde hen imod 
opnåelsen af et formål og en række mål, der er 
forskellige fra fag til fag. 
  
Fagenes tekstuniverser er bestemt også forskellige. Det kommer tydeligt til udtryk, 
når der skelnes mellem de humanistiske fag og de naturvidenskabelige fag. Derfor 
stiller disse to grupper af fag også forskellige krav til elevernes læsefærdigheder. 
  
For mange elever stiller de naturvidenskabelige fag de største krav til deres 
læsefærdigheder. Det kan der være mange årsager til. De humanistiske fags tekster 
minder måske mere om skønlitterære tekster, og derfor føler mange elever sig mere 
"hjemme" i disse fags tekster. De naturvidenskabelige fag præsenterer ligeledes 
eleverne for en som oftest ny og ukendt begrebsverden, der udfordrer 
læseforståelsen. 
 



 
LILLEVANG SKOLE 
Poppelvej 1a   
3450 Allerød  
E-mail: lillevangskole@alleroed.dk 
Afd. Lillerød Skole tlf. 48172061 
Afd. Skovvangskolen tlf. 48133200 
 

 

8 
 

I forbindelse med læsning i fagene er det af afgørende vigtighed, at tekstlæsningen og 
læseforståelsen understøttes af talte læseforståelsesstrategier, altså at elever og 
lærere sætter ord på det de gør, for at forstå det læste. Ligeledes er det vigtigt, at der 
før- under og efter læsningen undervises i og benyttes relevante notatteknikker (se 
afsnittet ”Notatteknik”). 
 

Notatteknik  

Der findes formodentlig mindst lige så mange måder at tage notater på, som der 
findes skoleelever. Nogle elever tager så grundige noter, at de ind imellem overgår 
længden af den læste tekst. Andre elever skriver næsten aldrig noget ned til det, de 
læser. Begge eksempler vil med ret stor sandsynlighed give anledning til problemer, 
når noterne skal bruges.  
  
En faglærers fornemste opgave må være, at præsentere eleverne for fagets 
kerneområder og for de særlige arbejdsmetoder, der knytter sig til faget. I faget 
historie kan det fx dreje sig om at lære eleverne om begreber som historiebevidsthed 
og kildekritik. I samfundsfag skal eleverne lære at arbejde projektorienteret og at 
argumentere. Sådan knytter der sig bestemte metoder til alle fag, og det er 
faglærerne som regel meget opmærksomme på. 
  
Det er også faglærernes opgave at lære eleverne, hvordan fagets tekster er bygget 
op, og hvordan man bedst læser dem og tilegner sig den tilsigtede viden. Det betyder, 
at faglæreren skal bedrive læseundervisning. Faglæreren skal lære eleverne om 
teksttyper, og om hvordan man bedst muligt tager notater til de enkelte teksttyper. 
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Læsevanskeligheder 

Nogle elever har større eller mindre vanskeligheder med at lære at læse. Lillevang 
Skole har gode erfaringer med at tilbyde en tidlig læseindsats for de elever, vi mener 
vil profitere af det. Det drejer sig om elever, der her haft vanskeligheder med at 
tilegne sig individuelle læsestrategier i klasseundervisningen. Den overordnede 
strategi for tidlig læsehjælp er en tidlig opsporing af elever med særlige behov og en 
hurtig, fleksibel, intensiv og kvalificeret indsats i forhold til disse elever med 
inddragelse af forældrene i arbejdet.  

Elever med læsevanskeligheder sorterer på Lillevang Skole under ressourcecenteret. 

 

Læsning i indskolingen 
 

Når eleverne begynder i skole, kommer de med forskellige forudsætninger for at lære. 
Det gælder også for deres forudsætninger for at læse. En del af disse forudsætninger 
kan findes i det, man kalder den sociale arv - altså de faktorer i nærmiljøet, der har 
den betydning for det enkelte elevs forudsætninger for at lære at læse. 

Undersøgelser viser en tendens til, at elever der vokser op i et område, hvor 
kommune og skoler har en helt klar og tydelig målsætning for arbejdet med læsning – 
en handleplan eller en læsepolitik, og hvor skolerne aktivt gør en indsats for at 
informere forældrene om arbejdet med læsning og læseundervisning, generelt har de 
bedste forudsætninger for at udvikle sig til dygtige læsere.  

Det er således kun positivt, at ikke kun eleverne har forventninger til at skulle lære at 
læse; det gælder også for forældre og lærere.  
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Børnehaveklassen 

 
Mål 

 
· At styrke og udvikle elevernes sproglige færdigheder 
· At gøre eleverne parate til den fremtidige læse- og sprogindlæring 
 

 Forslag til organisering, evaluering, skole-hjem-
samarbejdet og læsevejlederens rolle: 

 
Organisering 

 
Periodevise holddannelser til støtte for undervisningsdifferentiering. 
 

 
Evaluering 

 
Klassens læseudvikling evalueres løbende i teamet. 
 
· Læsevejlederen/specialkoordinatoren foretager testene ”Find 
billedet” (september/oktober) og ”Forlyd og rimdel” (marts/april) 
fra Læseevaluering på begyndertrinnet. 
 
· Børnehaveklasselederen foretager testene ”KTI - testen” 
(kontrolleret tegneiagttagelse), ”Vokaler” og ”Store bogstaver” 
(september) fra Læseevaluering på begyndertrinnet. 
 

 
Skole-hjem-
samarbejdet 

 
Information om den forberedende/begyndende læse- og 
skriveudvikling. 
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1. klasse 

 
Mål 

 
· At elevernes læse- og skrivelyst stimuleres 
· At deres fonologiske opmærksomhed videreudvikles 
· At de får mange nye ord og begreber, de kan bruge aktivt 
· At deres læsestrategier videreudvikles 
· At læseforståelsen videreudvikles gennem den litterære samtale 
· At de kender til forskellige genrer 
· At de kender til forskellige medier 
 

 Forslag til organisering, evaluering, skole-hjem-
samarbejdet og læsevejlederens rolle: 

 
Organisering 

 
Periodevise holddannelser til støtte for 
undervisningsdifferentieringen 
 

 
Evaluering 

 
Klassens læseudvikling evalueres løbende i teamet. 
 
· Læsevejlederen/specialkoordinatoren foretager ”Bogstav-, lyd- og 
instruktionstest” (november) og ”Ordlæseprøve 1” (februar) fra 
Hogrefe. 
 
· Klassens lærer foretager ”Dinodiktat” (april/maj) fra 
Læseevaluering på begyndertrinnet.  
 

 
Skole-hjem-
samarbejdet 
 

 
Information om den begyndende læse- og skriveudvikling. 
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2. klasse 

 
Mål 

 
· At alle elever har læse- og skrivelyst i fagene 
· At eleverne kan anvende læseforståelsesstrategier 
· At eleverne er i stand til selvstændigt at læse fag - og 
skønlitterære bøger og kunne referere indholdet 
· At eleverne gennem den litterære samtale lærer at læse og 
reflektere over indholdet i en fag– og skønlitterære tekster 
· At eleverne kender til forskellige genrer og kan anvende dem i 
egne tekster 
· At eleverne kender til forskellige medier 
· At eleverne ved udgangen af 2. klasse har en automatiseret og 
flydende sætningslæsning med en god indholdsforståelse 
 

 Forslag til organisering, evaluering, skole-hjem-
samarbejdet og læsevejlederens rolle: 

 
Organisering 

 
Fokus på læsning og skrivning i fagene. 
Periodevise holddannelser til støtte for 
undervisningsdifferentieringen. 
 

 
Evaluering 

 
Klassens læseudvikling evalueres løbende i teamet. 
 
· Læsevejlederen/specialkoordinatoren foretager 
”sætningslæseprøve 1” fra Hogrefe.  
Læsevejlederen tilbyder introduktion til Nationale Test i klasserne 
og indkalder til en læsekonference efter den frivillige test. 
 
· Dansklæreren står for booking og afholdelse af Nationale Test i 
læsning. Frivillig (senest december), obligatorisk (april).  
Klassens lærer foretager ”Sætningsdiktat” (april/maj) fra 
Læseevaluering på begyndertrinnet. 
 
 

 
Skole-hjem-
samarbejdet 
 

 
Information om læse- og skriveudviklingen. 
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3. klasse 

 
Mål 

 
· At eleverne fortsat har en stor læse- og skrivelyst i fagene 
· At eleverne selvstændigt læser fag og skønlitteratur – både i og 
uden for skolen 
· At eleverne kan bruge forskellige læseforståelsesstrategier, 
læseteknikker og gennem den litterære samtale reflekterer over 
indholdet i en skønlitterær tekst 
· At eleverne forholder sig til tekster af forskelligt indhold/genrer og 
bringe det i anvendelse i egne tekster 
 

 Forslag til organisering, evaluering, skole-hjem-
samarbejdet og læsevejlederens rolle: 

 
Organisering 

 
Fokus på læsning og skrivning i fagene. 
Periodevise holddannelser til støtte for 
undervisningsdifferentieringen. 
 

 
Evaluering 

 
Klassens læseudvikling evalueres løbende i teamet. 
 
· Læsevejlederen/specialkoordinatoren foretager ”Tekstlæseprøve 
4” (april/maj) fra Hogrefe. 
 
· Klassens lærer foretager ”Stav 3” fra Hogrefe. 
 

 
Skole-hjem-
samarbejdet 
 

 
Information om læse- og skriveudviklingen 
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Læsning på mellemtrinnet  

 
Læselyst, læsevaner, 
læseforståelse og læsehastighed 
er centrale begreber på 
mellemtrinnet. Eleverne på 
mellemtrinnet skal opmuntres til 
at læse meget. Nu konsolideres og 
automatiseres læsningen, ved at 
eleverne læser meget og læser 
varierede teksttyper med 
differentierede læseopgaver.  
 
På mellemtrinnet er det vigtigt 
fortsat at fokusere på både læsetræning og læseundervisning. Her påbegyndes den 
videregående læseundervisning, efter at koden er knækket, som især handler om at 
udvikle fleksible og formålstjenlige læseforståelsesstrategier – og teknikker.  
Termer som læseformål og genrekendskab er centrale. Der introduceres forskellige 
læseteknikker, og der arbejdes målrettet med læseformål (at læse for at gøre, opleve, 
lære).  
 
Fra mellemtrinnet og videre op bliver sproget og teksterne i de forskellige fag stadig 
mere specialiserede. Derfor er stadig vigtigt, at læsning er en central del i alle fag. 
Et stort og varieret udbud af læsestof inddrages i undervisningen, for at styrke både 
elevens ordforråd og viden om tekster, men også sikre en træning af forskellige 
læseteknikker.  
 
Læsevaner og læseinteresse drøftes løbende med og mellem eleverne og forældrene.  
 

Læseforståelsesstrategier 
 
Både i forbindelse med introduktion af nyt stof med nye ord og begreber, og når der 
skal arbejdes med dybere (tekst)forståelse af et kendt emne, kan man som faglærer, 
målrettet og systematisk lade eleverne arbejde med forskellige 
læseforståelsesstrategier. Det kan f.eks. ske ved at lade eleverne arbejde med før-
læseaktiviter, under-læseaktiviteter og efter-læseaktiviteter. Klassen og den enkelte 
elev har – i samarbejde med læreren - fokus på: Hvad VED jeg i forvejen – Hvad 
ØNSKER jeg at finde ud af – Hvad har jeg LÆRT efter læsningen. Denne metode 
kaldes ofte VØL-modellen.  
For den svage læser (både i forhold til afkodning af enkelte ord, begrebsforståelse og 
læseforståelse) kan det være en udfordring i sig selv at kunne afkode det enkelte ord 
og forstå dets betydning. Det er den enkelte faglærers ansvar at være opmærksom 
på, når der er elever, der i det enkelte fag har behov for hjælp med 
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afkodningsstrategier. Her kan bl.a. før læseforståelsesstrategier give mening som 
redskab til at forstå faglige tekster.  
 
Eleven skal i højere grad kunne analysere og reflektere over det læste.  
Dette gælder både i forhold til selvstændig og kritisk tilgang til emnet, hvor det er 
vigtigt at kunne forstå og bruge forskellige kilder målrettet og kritisk. Samt at kunne 
analysere forskellige argumenter ud fra forskellige synsvinkler.  
Det gælder refleksion i forbindelse med at vurdere eget udbytte af læseprocessen. 
Eleven skal således undervejs og efter sin læsning være opmærksom på, hvad der 
hhv. fremmer og bremser elevens læring i forskellige læsesituationer og bruge denne 
viden fremadrettet med det formål kontinuerligt at øge sin læseforståelse og viden 
inden for alle fag.  
 
 
Læsning af digitale tekster 
 
Læsning af digitale tekster har fået større betydning de senere år, og derfor skal der 
også undervises i dette. At læse digitale tekster kræver nogle andre kompetencer end 
de analoge. Læsevejen er ofte uklar, så det kræver større fokus på formålet med 
læsning at navigere rundt i teksterne. Samtidig er digitale tekster ofte multimodale, 
dvs. at der bruges flere modaliteter f.eks. skrift, lyd, billeder, skemaer, diagrammer. 
Selvom dette også ses i andre tekster end de digitale, bliver det særligt udpræget her. 
At læse denne type tekster kræver en del træning for at forstå, hvilke modaliteter der 
bedst bruges til at udtrykke hvad, og hvordan de forskellige teksttyper hænger 
sammen.  
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4. klasse 

 
Mål 

 
· At eleverne har lyst til og interesse for at læse og skrive i fagene– 
både i og uden for skolen 
· At eleverne har en automatiseret og hurtig læsning med en god 
indholdsforståelse 
· At eleverne bruger og videreudvikler forskellige 
læseforståelsesstrategier og læseteknikker 
· At eleverne kan læse og reflektere over indholdet i en skøn- og 
faglitterær tekst 
· At eleverne forholder sig til tekster af forskelligt indhold/genrer og 
kan anvende det i egne tekster 
· At eleverne læser sig til viden 
· At de får kendskab til og begynder at anvende notatteknik 
· At eleverne kan skrive stikord 
· At eleverne kan begynde at forholde sig kritisk til forskellige 
medier 
· At eleverne får redskaber til at læse digitale tekster, herunder 
multimodale tekster 
 

 Forslag til organisering, evaluering, skole-hjem-
samarbejdet og læsevejlederens rolle: 

 
Organisering 

 
Fokus på læsning og skrivning i fagene. 
Periodevise holddannelser til støtte for elevdifferentiering. 
 

 
Evaluering 

 
Klassens læseudvikling evalueres løbende i teamet.  
 
· Læsevejlederen/specialkoordinatoren foretager 
”Sætningslæseprøve 2” (september/oktober) fra Hogrefe og 
”Tekstlæseprøve 5” (april/maj) fra Hogrefe.  
 
· Dansklæreren står for booking og afholdelse af Nationale Test i 
læsning. Frivillig (senest december), obligatorisk (april).  
Klassens lærer foretager ”Stav 4” fra Hogrefe. 
 

 
Skole-hjem-
samarbejdet 
 

 
Information om forskellige læsetiltag. 
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5. klasse 

 
Mål 

 
· At eleverne har lyst til og interesse for at læse og skrive i fagene 
både i og uden for skolen 
· At eleverne bruger og videreudvikler forskellige 
læseforståelsesstrategier og læseteknikker 
· At eleverne kan læse og reflektere over indholdet i en skøn- og 
faglitterære tekster 
· At eleverne kan forholde sig til tekster af forskelligt indhold/genrer 
· At eleverne læser sig til og bruge konkret viden fra tekster 
· Benytte forskellige notatteknikker 
· At eleverne får redskaber til at læse digitale tekster, herunder 
multimodale tekster 
 

 Forslag til organisering, evaluering, skole-hjem-
samarbejdet og læsevejlederens rolle: 

 
Organisering 

 
Fokus på læsning og skrivning i fagene.  
Periodevise holddannelser til støtte for 
undervisningsdifferentieringen. 
 

 
Evaluering 

 
Klassens læseudvikling evalueres løbende i teamet. 
 
· Læsevejlederen foretager ”Tekstlæseprøve 6 (marts) fra Hogrefe. 
 
· Klassens lærer foretager ”Stav 5” fra Hogrefe. 
 
 

 
Skole-hjem-
samarbejdet 
 

 
Information om forskellige læsetiltag. 
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Udarbejdet af: Rie Skovsted Eriksen, Lene Bastholm og Bente Neerbek  


