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Østbirk Skole fokuserer 
særligt på

▪ Pædagogisk viden og forskning
▪ 10 kendetegn for god undervisning
▪ Stærke PLF’er og vidensdeling
▪ Databaseret undervisning
▪ Deprivatisering af praksis
▪ Holddelinger, to-lærer og co-teaching
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Fælles indsatsområder
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Mål for fælles indsatser

▪ At implementere en undervisningskultur, hvor alle elever 
med behov har adgang til kvalificerende LST i alle fag

▪ At alle lærere i alle fag og skolepædagoger har det 
nødvendige kendskab til LST-funktioner og strategier for at 
kunne undervise og vejlede elever.

▪ At alle elever i skriftsprogsudfordringer  fra 3.- 9. kl. har 
personlig pc og kan benytte den kvalificerende. 

▪ At vi som skole kan leve op til kravene beskrevet i  den 
kommunale forældrefolder
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Indsatsen

▪ 4 LST-workshops for alle lærere og skolepædagoger.
▪ 2 LST-kurser for 3. - 6. kl. med hjælp fra Ordpatruljen
▪ Hands-on LST i 2. kl. 
▪ Boost-kursus 7.-9. kl.
▪ Co-teaching, holddelinger, oplæg fx prøveforberedende 

undervisning og strategier, IntoWords og skriveskabeloner, 
jokertegn og morfemer, apps og OCR m.m. 

▪ 1-2 LST-workshops for forældre
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Tegn

▪ Alle klasser arbejder med LST som integreret del af 
undervisningen.

▪ Alle elever med behov har en personlig pc og kan bruge den 
på niveau passende til alder.

▪ I den daglige historie - Alle elever og forældre føler sig mødt 
og klædt på til at kunne bruge pc’en kvalificerende

▪ Flere dygtige og færre dårlige læsere, skrivere og stavere.
▪ At alt personale med del i undervisningen i stigende grad 

kan løse LST-problematikker på egen hånd
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Evaluering

Data

▪ Spørgeskemaer før-nu for 
personalegruppen

▪ Mundtlig feedback fra forældre ved 
forældrekurser

▪ Feedback via læsesamtalerne
▪ Elevens selvmonitorering ved 

LST-kurser samt forældrefeedback
▪ Data fra evalueringsplanens test
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Form

▪ Løbende elev-elev elev-lærer 
feedback

▪ Hvert forløb afsluttes med 
evaluering tilpasset de opsatte mål 
fx elevtekst før-nu,læsehastighed, 
bogstavark o.l.

▪ Indsatser for det enkelte barn 
skrives ind i handleplaner og  
elveplanene i MinUddannelse.dk

▪ Læsevejleder og ledelse har ansvar 
for evaluering



Den almene indsats
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Mål for den almene indsats

▪ Skolen arbejder inden for rammen af Fælles 
Mål og Folkeskolens formålsparagraf

▪ Alle skal blive så dygtige som de kan
▪ Kommunale mål om Færre dårlige læsere, 

flere gode og flere fremragende. Mindst 80% 
gode læsere og max 5 % dårlige læsere.
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Indsatsen

▪ Læse/skrivebånd på alle årgange - fast bånd i indskolingen, 
periodevis i mellemtrin og udskoling (Direkte undervisning i  
læsning læseforståelse, teksttyper, faglig skrivning og 
læsning, makkerlæsning m.m.)

▪ Læsekontrakt, læsedage, forældreinfo
▪ Læsekurser (skiftende fokus på læsestrategier, 

læseforståelsesstrategier, flydende læsning, hastighed m.m. 
▪ Materialer bl.a. Læseugler, Skrivestrudse, Når bogstaver 

mødes, Læsetaktikken, Læsemesteren, Læs med og Læs på
▪ Rød tråd 0.-9. kl. for de 4 kompetenceområder
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Tegn

▪ Flere dygtige læsere, færre dårlige læsere.
▪ Færre der testes ordblinde.
▪ Færre elever i skriftsprogsvanskeligheder
▪ Alle læser og skriver lydrigtigt ved overgang til 

mellemtrinnet
▪ Indsatser er en naturlig del af den daglige differentierede 

undervisning og implementeres yderligere i holddelinger
▪ Fælles forberedelse indgår i fælles undervisning
▪ Fag-PLF udvikler fortsat på den pædagogiske praksis
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Evaluering

Data

▪ Løbende Før-efter 
test/elevprodukter, 
selvmonitorering, samtaler o.l.

▪ Standardiserede test to gange 
årligt

▪ 0.-4. kl. bruger herudover 
Lundbergs skemaer og 
Læsemåleren. 5.-9. kl. afdækker 
læseniveau målt i LIX og hastighed 
ved oplæsning for dansklærer og i 
særlige tilfælde ved 
læsevejlederen.
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Form

▪ Løbende feedback. 
▪ To årlige testperioder der følges op 

af dataanalyse i årgangs- og/eller 
fag-PLF. Her udpeges indsatser og 
holddelinger. Afsluttende drøftes 
resultater og vejledes om indsatser 
ved læsesamtalen med 
læsevejleder og ledelse.

▪ Fælles beslutning om evt. 
supplerende undervisning.



Den særlige og fokuserede indsats
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Mål for den særlige og 
fokuserede indsats

▪ Alle elever bliver så dygtige de kan
▪ Alle elever i skriftsprogsvanskeligheder afdækkes tidligt og 

følges med tiltag, der med tiden afhjælper vanskelighederne
▪ Alle elever der har et særligt behov for supplerende 

undervisning tildeles dette tidligst muligt i skoleforløbet
▪ At efterleve forskning om tidlig indsats giver langvarig 

effekt
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Indsatsen

▪ Tidlig afdækning ved 
sprogvurdering, 
Ordblinderisikotest og 
DVO

▪ Supp. undervisning med 
materialer med 
grundlag i forskning om 
systematik og trinvis 
udvikling herunder 
KONVO, Alkalær, ORD, 
VAKS.

▪ I holddelingsperioder på 
mellemtrin integreres 
forløb med VAKS, ORD, 
LST og evt. Fine Readers
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▪ Målrettede holddelingsforløb i 
alle afdelinger på baggrund af 
data

▪ Alle elever 3.-6. kl. har en 
skolecomputer. Alle elever i 
skriftsprogsvanskeligheder får 
stillet pc til rådighed. 

▪ Alle elever i indskolingen får 
kursus i brugen af IntoWords.

▪ På mellemtrinnet og i 
udskolingen opdateres elevernes 
skills ved boost samt LST-kurser.

▪ Alle lærere tilbydes 1-2 gange 
årligt et minikursus i CD-ord, 
IntoWords, PDF, tale-til-tekst og 
skriveskabeloner etc.

▪ LST-kurser for elever
▪ Fyraftensmøder for 

forældre til 
elevgruppen. Infomøde 
om ordblindhed, 
indsatserne i skolen og 
muligheder for 
forældrene.

▪ LST-kurser for 
forældre

▪ LST-kurser for 
personalet

▪ Mulighed for 
lærerdeltagelse på fx 
LST-kurser for deres 
elever.



Tegn

▪ Færre elever i skriftsprogsvanskeligheder.
▪ De elever der er i vanskeligheder har computer og bruger 

den som kvalificerende redskab i alle fag
▪ Alle lærere kender til de kvalificerende redskaber og kan 

støtte deres elever i brugen samt tilrettelægge 
undervisningen der gør teknologierne mulige.

▪ Forældre der er informeret og ved hvad de kan gøre for at 
støtte deres barn.
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Evaluering

Data

▪ Før-efter data ved kurser afhængig af kursus
▪ Individuel sprogvurdering (0.-1. kl.)
▪ Ordblinderisikotest
▪ Elbros sprogtest (0.-1. kl.)
▪ Skriftsprogsudvikling (0.-6. kl.)
▪ IL (Fra 0. kl.)
▪ Testbatteriet (Fra 3. kl.)
▪ Læsemåleren (Fra 1. kl.)
▪ Ordblindetesten (Fra slut 3./slut 4. kl.)
▪ Elbros ordlister (Fra 2. kl.)
▪ ST/Staveprøver (Fra 2. kl.)
▪ Fonologisk og semantisk ordforrådsprøve (fra 7. 

kl.) 
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Form
▪ Data og indsatser målsættes og 

beskrives i elevplanen 
▪ Data analyseres og inddrages i PLF 

of læsesamtaler
▪ Forældre inddrages via 

Minuddannelse.dk, skole-hjem 
samtaler og informationsmøder



Kontinuitet og samarbejde
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Mål for kontinuitet og 
samarbejde

▪ Begrænsning af videnstab
▪ En rød tråd i barnets liv
▪ En rød tråd i undervisningen
▪ Effektive handleplaner 
▪ Stærke PLF’er i fag, årgange og afdelinger
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Indsatsen - under 
udarbejdelse

Aftale p.t. med daginstitutioner: 

▪ Der indarbejdes overgangsaktiviteter mellem dagtilbud, SFO og 
børnehaveklasse via fælles aktiviteter for børn/elever ud fra materialerne 
Snakkepakker og Bjarne og Frida samt Sprogkalender.dk. Aktiviteterne 
sættes i gang i de enkelte institutioner og intensiveres i 
overgangsaktiviteterne de sidste 5 uger op til skolestart.

▪ Afventer nyt møde med ledelser og vejledere for opdatering af fælles indsats

Skolens afdelinger 

▪ Overleveringsmøde mellem årgange ved skoleårets afslutning
▪ Overleveringsmøder eller skrifter ved elevdeltagelse på kurser
▪ Rød tråd i danskfaget fra 0. - 9. kl.

21



Tegn - under udarbejdelse

▪ Oplevelse af “en institution”
▪
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Evaluering - under 
udarbejdelse

Data

▪
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Form

▪



Kompetenceudvikling af det pædagogiske personale
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Mål for 
kompetenceudvikling

▪ Stadig mere effektiv undervisning af elever i skriftsprogsvanskeligheder 

▪ Deprivatisering og vidensdeling for øget samlet viden og inspiration

▪ Mulighed for holddelinger med blik på LST- funktioner og strategier  på alle 

årgange uden inddragelse af ressourcepersoner
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Indsatsen

▪ Uddannelse af ny læsevejleder
▪ Alkalæruddannelse af læsevejleder
▪ Uddannelse af matematikvejleder
▪ 4 workshops for det pædagogiske personale. Planlægges i samarbejde mellem læsevejleder 

og ledelse.
▪ Undervisning i LST funktioner og strategier
▪ Co-teaching
▪ 1-3 årlige læsesamtaler
▪ 1-2 årlige progressionssamtaler i matematik
▪ Månedlige samtaler mellem ledelse og vejledere
▪ Løbende mulighed for vejledning ved PLC fx deltagelse i PLF, undervisning, vejledning i 

planlægning af forløb, workshop, forældremøde
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Tegn

▪ Kvalificering og differentiering af af undervisningen ved inddragelse af LST. 

▪ Alle elever har deltagelsesmulighed og deltager
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Evaluering

Data
▪ Spørgeskemaer før-nu
▪ Samtaler
▪ Afkrydsningsskemaer
▪ Observationer og supervision
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Form

▪ Vejledere og ledelse indsamler data

▪ I skoleårets første uger 

tilrettelægger læsevejleder og 
ledelse en overordnet struktur for 
workshops på fællesmøder 

▪ Ledelse og vejledere holder 

løbende evaluerings- og 
planlægningsmøder for at drøfte 
indsatser i co-teaching



Tillæg
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Øvrige tillægsdokumenter 
under lokal handleplan

Materialer til 
supplerende 
undervisning

Test- og evalueringsplan 
inkl. PIXI-udgave

Indsatser for elever i 
skriftsproglige 
vanskeligheder

Grafisk oversigt over de 
særlige og fokuserede 
indsatser

Årshjul for læsebånd i 
indskolingen

Den røde tråd i 
danskfaget

NB! Opdateres i løbet af 
foråret
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Østbirk Skole, Skolegade 2, 8752 Østbirk, 7629 7240  Uddannelse og Arbejdsmarked 
www.oestbirk-skole.dk, oestbirk-skole@horsens.dk 

 

Skolens handleplan for sprog og skriftsprog 2018/2019 

  

Mål og 
indsatsområder 

Tiltag Tegn Evaluering 

Hvad har vi fokus 
på? 

Hvilke overordnede, fælles tiltag sætter vi i 
værk for at nå målene og styrke indsatsen? 
  

Hvilke tegn 
ønsker vi at se 
som følge af 
vores tiltag? 

Hvordan og hvornår undersøger vi, hvor 
langt vi er i forhold til at nå målene og 
styrke indsatsområderne (effekt af 
tiltag)? 

Fælles 
indsatsområder på 
tværs af 
klasser/afdelinger 
 

Hvad er de konkrete mål for den/de valgte 
indsats(er)? 
● At implementere en undervisningskultur, hvor alle 

elever med behov har adgang til kvalificerende 
LST i alle fag 

● At alle lærere i alle fag og skolepædagoger har det 
nødvendige kendskab til LST-funktioner og 
strategier for at kunne undervise og vejlede elever. 

● At alle elever i skriftsprogsudfordringer fra 3.- 9. kl. 
har personlig pc og kan benytte den kvalificerende.  

● At vi som skole kan leve op til kravene beskrevet i 

Hvilke tegn ønsker 
vi at se som følge 
af vores tiltag? 
 
Alle klasser arbejder 
med LST som 
integreret del af 
undervisningen. 
 
Alle elever med 
behov har en 

Hvilke data indsamler vi i evalueringen af 
indsatsen? 
Spørgeskemaer før-nu for personalegruppen 
Mundtlig feedback fra forældre ved 
forældrekurser 
Feedback via læsesamtalerne 
Elevens selvmonitorering ved LST-kurser samt 
forældrefeedback 
Data fra evalueringsplanens test 
  
Hvordan og hvornår evaluerer vi elevernes 

 



 
 
 
 

den kommunale forældrefolder 
 
Hvad består indsatsen af? 
● 4 LST-workshops for alle lærere og 

skolepædagoger. 
● 2 LST-kurser for 3. - 6. kl. med hjælp fra 

Ordpatruljen 
● Hands-on LST i 2. kl.  
● Boost-kursus 7.-9. kl. 
● Co-teaching, holddelinger, oplæg fx 

prøveforberedende undervisning og strategier, 
IntoWords og skriveskabeloner, jokertegn og 
morfemer, apps og OCR m.m.  

● 1-2 LST-workshops for forældre 
  
Hvad er tidsrammen for indsatsen? 
Skoleåret 2018/19 med fast implementering 
fremadrettet.  
  
Hvilke klassetrin/elevgrupper indgår i indsatsen? 
Alle 
  
Hvem er ansvarlige for gennemførelsen af 
indsatsen? 
Læsevejleder og ledelse 

personlig pc og kan 
bruge den på niveau 
passende til alder. 
 
I den daglige historie 
- Alle elever og 
forældre føler sig 
mødt og klædt på til 
at kunne bruge pc’en 
kvalificerende 
 
Flere dygtige og 
færre dårlige læsere, 
skrivere og stavere. 
 
At alt personale med 
del i undervisningen 
i stigende grad kan 
løse 
LST-problematikker 
på egen hånd 
 
 
 
 

kompetencer og progression i forhold til de 
opstillede mål? 
● Løbende elev-elev elev-lærer feedback 
● Hvert forløb afsluttes med evaluering 

tilpasset de opsatte mål fx elevtekst 
før-nu,læsehastighed, bogstavark o.l. 

 
Hvilke evalueringsformer ønsker vi at 
benytte, og hvordan dokumenterer vi 
resultatet? 
Se ovenstående. 
Resultaterne for det enkelte barn skrives 
ind/sættes ind i barnets bog samt elveplanene i 
minuddannelse.dk 
  
Hvem er ansvarlige for evalueringen? 
Læsevejleder og ledelse 
 
Hvordan inddrager vi elever og forældre i 
evalueringen? 
Elever ved feedback,  

Den almene indsats 
i undervisningen 
(forebyggende) 
 

Skolen arbejder inden for rammen af Fælles Mål. 
Generelt: 
Læse/skrivebånd på alle årgange - fast bånd i 
indskolingen, periodevis i mellemtrin og udskoling 

Hvilke tegn ønsker vi 
at se som følge af 
vores tiltag? 

Hvordan og hvornår evaluerer vi elevernes 
kompetencer og progression i forhold til de 
opstillede mål? 
● Løbende feedback.  

 



 
 
 
 

(Struktureret læsning og læseforståelse, 
makkerlæsning) 
Læsekontrakt, læsedage, forældreinfo 
Læsekurser (skiftende fokus på læsestrategier, 
læseforståelsesstrategier, flydende læsning, hastighed 
m.m.  
Materialer bl.a. læseugler, Stil spørgsmål, Når 
bogstaver mødes, Læsetaktikken, Læsemesteren, 
Læs med og Læs på) 
Genreskrivning som disciplin i fagene 
Rød tråd 0.-9. kl. for de 4 kompetenceområder 
 

Flere dygtige 
læsere, færre dårlige 
læsere. 
 
Færre der testes 
ordblinde. 
 
Færre elever i 
skriftsprogsvanskelig
heder 

● Afsluttende ved forløb – evaluering afhængig 
af mål og indhold fx test, selvmonitorering, 
før-nu elevprodukter, samtale o.l. 

● Test to gange årligt jf. testplan fulgt op af 
læsesamtaler med læsevejleder, 
ressourcekoordinator og ledelse. 

  
Hvilke evalueringsformer ønsker vi at 
benytte, og hvordan dokumenterer vi 
resultatet? 
Se ovenstående. 
Minuddannelse.dk samt samlede statistikker i 
klassernes årgangsmapper - udgangspunkt ved 
ved læsesamtalerne.  
 
Hvem er ansvarlige for evalueringen? 
Årgangs-PLF 
 
Hvordan inddrager vi elever og forældre i 
evalueringen? 
Min uddannelse + skole-hjem samtaler, 
selvmonitorering 
 
Hvilke prøver og test, som afdækker 
elevernes skriftsproglige kompetencer, 
indgår i skolens evalueringsplan? 
Se evalueringsplan. Her kort skitseret: 
0. kl.: Sprogvurdering, bogstavprøve, 
Ordblinderisikotest 

 



 
 
 
 

1. kl.: Bogstavprøve, Ordlæseprøve, 
Ordblinderisikotest 
2. kl.: ST2, national test, DVO 
3. kl.: Staveprøve 3, national test, DVO 
4. kl.: Staveprøve 4, national test  
5. kl.: Staveprøve 5, ST5, national test 
6. kl.: Staveprøve 6, national test 
7. kl.: Staveprøve 7, national test 
8. kl.: Staveprøve 8, national test 
9. kl.: Staveprøve 9, national test  
0.-4. kl. bruger herudover Lundbergs skemaer 
og Læsemåleren. 5.-9. kl. afdækker læseniveau 
og hastighed ved oplæsning for dansklærer og i 
særlige tilfælde ved læsevejlederen. 
  
Hvordan er proceduren for opfølgning på 
test, herunder vejledning fra læsevejleder og 
afholdelse af klasselæsekonferencer? 
To årlige testperioder der følges op af 
dataanalyse i årgangs- og/eller fag-PLF. Her 
udpeges indsatser og holddelinger. Afsluttende 
drøftes resultater og vejledes om indsatser ved 
læsesamtalen med læsevejleder og ledelse. 
Fælles beslutning om evt. supplerende 
undervisning. 

Den særlige indsats 
i undervisningen 
(foregribende og 
indgribende) 
  

Hvordan afdækker vi elevernes skriftsproglige 
færdigheder, så elever i (risiko for) 
vanskeligheder sikres en tidlig indsats? 
Senest 6-8 uger efter skolestart i 0. kl. testes med 
sprogvurderingen og en bogstavprøve. Elever der 

Hvilke tegn ønsker 
vi at se som følge 
af vores tiltag? 
 

Hvordan undersøger vi, elevens 
progression, herunder hvilke 
redskaber/materialer bruger vi til den 
individuelle afdækning? 

 



 
 
 
 

kategoriseres i fokuseret eller særlig indsats samt 
elever med lav lydlig kompetence i den generelle 
indsats afdækkes yderligere med den individuelle 
sprogvurdering. 
 
0.-1. kl. Ordblinderisikotest 
 
I 0.-3. kl. bruges Lundberg, elevtekster og læsemåling 
som løbende parametre for den normale 
skriftsprogsudvikling.  
 
DVO-test i slutningen af 2. kl. og 3. kl. 
 
Ordblindetest fra slut 4. kl.  
 
Ud fra DVO og øvrige data udvælges elever til 
VAKS-hold og fremover Fingernemt og ORD i 3. kl. 
 
I holddelingsperioder på mellemtrin og i udskoling 
integreres forløb med VAKS, ORD, LST og evt. Fine 
Readers ellers som supplerende undervisning. 
  
Hvordan organiserer vi den foregribende indsats 
for elever i risiko for at udvikle skriftsproglige 
vanskeligheder, herunder inddragelse af elever 
og forældre? 
Målrettede holddelingsforløb i indskolingen med 
ressourcestøtte. 
Målrettede holddelingsforløb på mellemtrinnet. 
Målrettede holddelingsforløb i udskolingen. 
  

Færre elever i 
skriftsprogsvanskelig
heder. 
 
De elever der er i 
vanskeligheder har 
computer og bruger 
den som 
kvalificerende 
redskab i alle fag 
 
Alle lærere kender til 
de kvalificerende 
redskaber og kan 
støtte deres elever i 
brugen samt 
tilrettelægge 
undervisningen der 
gør teknologierne 
mulige. 
 
Forældre der er 
informeret og ved 
hvad de kan gøre for 
at støtte deres barn. 
 
 
  

Individuel sprogvurdering (0.-1. kl.) 
Elbros sprogtest (0.-1. kl.) 
Skriftsprogsudvikling (0.-6. kl.) 
IL (Fra 0. kl.) 
Testbatteriet (Fra 3. kl.) 
Læsemåleren (Fra 1. kl.) 
Ordblindetesten (Fra slut 3./slut 4. kl.) 
Elbros ordlister (Fra 2. kl.) 
ST/Staveprøver (Fra 2. kl.) 
Fonologisk og semantisk ordforrådsprøve (fra 7. 
kl.)  
(http://laes.hum.ku.dk/test/) 
  
Hvordan bruger vi elevplanen i forhold til at 
målsætte og evaluere den særlige indsats? 
Data og indsatser målsættes og beskrives i 
elevplanen  
 
Hvordan inddrager vi elever og forældre i 
evalueringen? 
Minuddannelse.dk, skole-hjem samtaler 

 



 
 
 
 

Hvordan organiserer vi en fortsat indgribende 
indsats (specialundervisning) for elever i 
skriftsproglige vanskeligheder, herunder 
inddragelse af elever og forældre? 
Lokale Fine Readers dagskurser 
Møder for lokale Fine Readers elever/”It rygsæk”, hvor 
pc’er, arbejdsstrategier og nye muligheder opdateres.  
Et årligt fyraftensmøder for forældre til elevgruppen. 
Infomøde om ordblindhed, indsatserne i skolen og 
muligheder for forældrene. 
  
Hvordan sikrer vi, at elever i skriftsproglige 
vanskeligheder har adgang til læseteknologi i alle 
fag? 
Alle elever 3.-6. kl. har en skolecomputer. Fra 7. kl. 
skal eleverne selv medbringe. Elever i 
skriftsprogsvanskeligheder får stillet pc til rådighed af 
skolen.  
Alle elever i indskolingen får kursus i brugen af 
IntoWords. 
På mellemtrinnet og i udskolingen opdateres 
elevernes skills ved boost samt LST-kurser. 
Alle lærere tilbydes 1-2 gange årligt et minikursus i 
CD-ord, IntoWords, PDF, tale-til-tekst og 
skriveskabeloner etc. 
  
Hvordan sikrer vi, at der skabes indholdsmæssig 
sammenhæng mellem den almene og den 
særlige indsats? 

 



 
 
 
 

Lærerkurser, vidensdeling – alle skal kende 
indsatserne samt kunne inddrage redskaberne i den 
almindelige undervisning.  
Mulighed for lærerdeltagelse på fx LST-kurser for 
deres elever. 

Ordkendskab 
At børn og unge i 
såvel dagtilbud 
som skole udvikler 
et nuanceret 
ordkendskab som 
forudsætning for 
læring 

Hvordan arbejder vi med at udvikle elevernes 
ordkendskab i alle fag og på alle klassetrin? 
Ugens ord, fokusord, dialogisk oplæsning, oplæsning, 
ord- og begrebskort, ordbog 
Faglig læsning i fagene med fokus på fagord 
Følger anbefalinger fra den kommunale handleplan 
  
Hvordan samarbejder de forskellige aktører 
(teamet omkring eleverne, læringscentret og 
ledelsen) omkring indsatsen? 
I de to årlige læsesamtaler reguleres indsatser ud fra 
data 
 
Hvordan inddrages forældrene i indsatsen? 
Ugeplan, minuddannelse, forældremøder 

Hvilke tegn ønsker 
vi at se som følge 
af vores tiltag? 
Fremgang i den 
nationale test i 
kategorien 
sprogforståelse 
 
Synlige 
ord-aktiviteter i 
klasserummene 

Hvilke data indsamler vi i evalueringen af 
elevernes ordkendskab? 
Rød-gul-grøn, quiz og byt, brug af ord i 
elevarbejde og samtale, Kahoot, test, 
selvmonitoreringsark 
  
Hvordan og hvornår evaluerer vi elevernes 
kompetencer og progression i forhold til de 
opstillede mål? 
Testningen jf. evalueringsplanen 
  
Hvilke evalueringsformer ønsker vi at 
benytte, og hvordan dokumenterer vi 
resultatet? 
 
Hvem er ansvarlige for evalueringen? 
Faglæreren 

Kontinuitet 
At alle aktører (børn, 
elever, forældre, 
ledelse og 
pædagogisk 
personale) oplever 

Hvad er vores fælles fokus i forhold til udvikling af 
børns og elevers sprog og skriftsprog (fx 
fonologisk opmærksomhed, ordkendskab osv.)? 
Fælles fokus i indskoling på Sprogkalenderen, 
Snakkepakker, Ordet rundt samt Hit med lyden/Hop 
om bord 

Hvilke tegn ønsker 
vi at se som følge 
af vores tiltag? 
 
Tidlige indsatser 
 

Hvilke data indsamler vi i evalueringen af 
kvaliteten af samarbejdet? 
 xxx 
 
Hvordan og hvornår evaluerer vi kvaliteten 
af samarbejdet mellem dagtilbud, SFO, 

 



 
 
 
 

sammenhæng og 
kontinuitet i arbejdet 
med sprog og 
skriftsprog mellem/i 
de forskellige 
dagtilbud og 
skoleformer 

Rød tråd i danskfaget fra 0.-9.kl. 
  
Hvilke tiltag sikrer indholdsmæssig sammenhæng 
i sprogindsatsen i dagtilbud, SFO og skole? 
 
Aftale p.t.:  
Der indarbejdes overgangsaktiviteter mellem 
dagtilbud, SFO og børnehaveklasse via fælles 
aktiviteter for børn/elever ud fra materialerne 
Snakkepakker og Bjarne og Frida samt 
Sprogkalender.dk. Aktiviteterne sættes i gang i de 
enkelte institutioner og intensiveres i 
overgangsaktiviteterne de sidste 5 uger op til 
skolestart. 
 
Afventer nyt møde med ledelser og vejledere for 
opdatering af fælles indsats  
 
Samarbejdet organiseres ved: 
Årlige møder mellem ledelse og vejledere. 
Overleveringsmøder mellem børnehave og skole. 
Fælles møde en gang årligt, hvor alle forældre 
indbydes til skoleindskrivning og læse-skrive 
workshops. 
 
Hvilke overgangsaktiviteter mellem dagtilbud, 
SFO og børnehaveklasse arbejder vi med og 
hvordan? 
Sange og aktiviteter fra de fælles materialer 
 xxx 

Oplevelse af en 
institution 
  

skole og ungdomsuddannelse? 
 xxx 
  
Hvilke evalueringsformer ønsker vi at 
benytte, og hvordan dokumenterer vi 
resultatet? 
 xxx 
  
Hvem er ansvarlige for evalueringen? 
 xxx 

 



 
 
 
 

  
Hvordan organiserer vi samarbejdet mellem 
dagtilbud, SFO og skole? 

● Overleveringsmøder 
● Skriftlig dokumentation om børnenes 

sproglige færdigheder 
● Videndeling mellem personalet, herunder 

formalisering af samarbejde med sprog- og 
læsevejleder 

● Ansvarsfordeling 
 
Hvordan organiserer vi samarbejdet mellem 
skole, UU og ungdomsuddannelse? 

● Skriftlig dokumentation om elevernes 
skriftsproglige færdigheder 

● Ansvarsfordeling 
 

Kompetenceanvend
else 
At alle pædagoger 
og lærere har den 
fornødne viden til at 
tilrettelægge 
differentierede 
læringssituationer på 
baggrund af 
børnenes/elevernes 
sproglige og 

Hvilke faglige områder/temaer vil vi 
kompetenceudvikle personalet indenfor? 
 
Pædagogisk personale: 
Undervisning af elever i skriftsprogsvanskeligheder 
herunderLST-kvalificerende redskaber 
Deprivatisering og vidensdeling 
Holddeling 
 
Læsevejledere og ressourcepersoner: 
Uddannelse af ny læsevejleder 

Hvilke tegn ønsker 
vi at se som følge 
af vores tiltag? 
 
Kvalificering og 
differentiering af af 
undervisningen også 
ved inddragelse af 
LST.  
 
Alle elever har 

Hvilke data indsamler vi i evalueringen af 
læreres, pædagogers og 
ressourcepersoners kompetencer i forhold til 
indsatsområdet? 
Spørgeskemaer før-nu 
Samtaler 
 
Hvordan og hvornår evaluerer vi læreres, 
pædagogers og ressourcepersoners 
kompetencer og progression? 
Progressionssamtaler 

 



 
 
 
 

skriftsproglige 
forudsætninger samt 
at 
skolens 
ressourcepersoner, 
fx læsevejleder, har 
den fornødne viden 
til at rådgive og 
vejlede det 
pædagogiske 
personale omkring 
dette 
  

Alkalæruddannelse af læsevejleder 
Uddannelse af matematikvejleder 
Hvordan og hvornår tilrettelægger vi 
kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i 
forhold til indsatsområdet? 
4 workshops for det pædagogiske personale. 
Planlægges i samarbejde mellem læsevejleder og 
ledelse. 
 
Hvordan og hvornår tilrettelægger vi 
kompetenceudvikling, så skolens 
ressourcepersoner kan rådgive og vejlede det 
pædagogiske personale i forhold til 
indsatsområdet? 
I skoleårets første uger tilrettelægger læsevejleder og 
ledelse en overordnet struktur for workshops på 
fællesmøder  
Ledelse og vejledere holder løbende evaluerings- og 
planlægningsmøder for at drøfte indsatser i 
co-teaching 
 
Hvilke funktioner varetages af skolens 
ressourcepersoner (fx læsevejleder, 
skolebibliotekar og ressourcelærer) i forhold til 
kompetenceudvikling af det pædagogiske 
personale? 
Undervisning i LST funktioner og strategier 
Co-teaching 
  

deltagelsesmulighed 
  

Spørgeskema 
 
Hvilke evalueringsformer ønsker vi at 
benytte, og hvordan dokumenterer vi 
resultatet? 
Spørgeskemaer, observationer, samtaler 
 
  
Hvem er ansvarlige for evalueringen? 
Vejledere og ledelse 

 



 
 
 
 

Hvordan organiserer vi samarbejdet mellem det 
pædagogiske personale, ressourcepersoner og 
ledelse? 
1-3 årlige læsesamtaler 
1-2 årlige progressionssamtaler i matematik 
Månedlige samtaler mellem ledelse og vejledere 
Løbende mulighed for vejledning ved PLC fx 
deltagelse i PLF, undervisning, vejledning i 
planlægning af forløb, workshop, forældremøde 

  
 
 

 



 
 

Synoptisk årshjul for læsebånd 0.-3. kl. 2018/19 
 

Årg. August September Oktober November December 

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

0. Knæk koden - 10 faglige forløb  Knæk koden - 10 faglige forløb 

1. Afkodning, flydende læsning og skrivning 
Gentaget læsning 
Makkerlæsning 
Skrivning 

Flydende læsning 
Uge 39-40: Træn læseteater 
 
Uge 41: Man: træn læseteater 
Projektdag - læseteater 
ons-tors: Læseteater for øvrig skole 

 Flydende læsning 
Uge 43: Træn læsetekst 
 
Uge 44: Læs højt ud af huset 

Afkodning og skrivning 
HOGREFE - Ordlæsning 
Stillelæsning (læsekontrakt) 
 
Holddelt på årgangen, niveau/stationer 

Lyttelæs & skriv 
Juleoplæsning og 
skrivning 

2. Afkodning, flydende læsning og skrivning 
Gentaget læsning 
Makkerlæsning 
Skrivning 
 

Flydende læsning 
Uge 39-40: Træn læseteater 
 
Uge 41: Man: træn læseteater 
Projektdag - læseteater 
ons-tors: Læseteater for øvrig skole 

 Flydende læsning 
Uge 43: Træn læsetekst 
 
Uge 44: Læs højt ud af huset 

Afkodning  og skrivning 
HOGREFE - Elementær sætningslæsning 
Stillelæsning (læsekontrakt) 
 
Holddelt på årgangen, niveau/stationer 

Lyttelæs & skriv 
Juleoplæsning og 
skrivning 

3. Afkodning, flydende læsning og skrivning 
Gentaget læsning 
Makkerlæsning 
Skrivning 
 

Flydende læsning 
Uge 39-40: Træn læseteater 
 
Uge 41: Man: træn læseteater 
Projektdag - læseteater 
ons-tors: Læseteater for øvrig skole 

 Flydende læsning 
Uge 43: Træn læsetekst 
 
Uge 44: Læs højt ud af huset 

Afkodning  og skrivning 
HOGREFE - Udbygget sætningslæsning 
Stillelæsning (læsekontrakt) 
 
Holddelt på årgangen, niveau/stationer 

Lyttelæs & skriv 
Juleoplæsning og 
skrivning 

 

Årg
. 

Januar Februar Marts April Maj Juni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

0. Knæk koden - 10 faglige forløb  Knæk koden - 10 faglige forløb  Knæk koden - 10 faglige forløb 

1. Afkodning - fortsat 
HOGREFE - Ordlæsning 
Stillelæsning (læsekontrakt) 
Holddelt på årgangen, niveau/stationer 

Læseforståelse  
Læsemester  
 
(Holddeling på årgangen) 

 Læseforståelse fortsat  Faglig læsning 
Frilæsning.dk eller fagbøger 

Faglig skrivning 
Frilæsning.dk: Berettende tekster 

2. Afkodning - fortsat 
HOGREFE - Elementær 
sætningslæsning 
Stillelæsning (læsekontrakt) 
 
Holddelt på årgangen, niveau/stationer 

Sprogforståelse 
Frilæsning.dk: 
Ordsprogskursus og 
sprogforståelse 
 
(Holddeling i med/uden 
IntoWords) 

 Sprogforståelse 
fortsat 

Læsestrategier 
til National test 

 Faglig læsning 
Frilæsning.dk: Faglig læsning 1 
 

Faglig skrivning 
Frilæsning.dk: instruerende og argumenterende 
tekster 

3. Afkodning - fortsat 
HOGREFE - Udbygget 
sætningslæsning 
Stillelæsning (læsekontrakt) 
Holddelt på årgangen, niveau/stationer 

Læseforståelse 
Læsetaktikken  
 
(Holddeling på årgangen) 
 

 Læseforståelse fortsat  Faglig læsning 
Frilæsning.dk: Faglig læsning 2 
 

Faglig skrivning 
Frilæsning.dk: Informerende og regulerende 
tekster 

 

http://frilaesning.dk/artikler/1799189/faglig%20l%C3%A6sning%201/
http://gyldendal-uddannelse.dk/~/media/GU/download-filer/Laeseforstaaelse-i-praksis/kopiark_til_laesetaktikken.ashx
http://frilaesning.dk/artikler/1649862/faglig%20l%C3%A6sning%202/


 
 

Perioder, fokus, mål m.m. 
 

0. årgang 

Periode Fokus Mål Indhold og materiale Struktur Differentiering Evaluering Opgaver 

Aug Bogstav og lyd 
Sprogforståelse 
 

Kende bogstavnavn, form og 
lyd 

Hop om bord 
Sprogkalenderen, Snakkepakker 
Verden fuld af ord, Knæk koden 

Direkte undervisning 
Egen klasse og på hold 

Holddeling 
Opgaveløsning på eget 
niveau 

Eleverne har en Målmappe, 
hvor der løbende indsamles 
data via Lundbergs 
skemaer for læsning og 
skrivning, progression i 
bogstavnavn, -lyd og -form, 
skriveudvikling ved 
elevprodukter.  
 
 
Testning med 
Sprogvurdering, 
Ordblinderiskikotest og 
Bogstavprøve. 
 
 

Børnehaveklassel
edere:  
Opretter mapper til 
alle børn 
Måler løbende på 
elevernes 
progression i 
bogstavkendskab, 
læsning og 
skrivning og 
opdaterer 
mapperne. 
 
Overlevering af 
elever og mappe 
ved overgang til 1. 
kl. 
 

Sep Bogstav og lyd 
Sprogforståelse 

Kende bogstavnavn, form og 
lyd 

Hop om bord 
Sprogkalenderen, Snakkepakker 
Verden fuld af ord, Knæk koden 

Direkte undervisning 
Egen klasse og på hold 

Holddeling 
Opgaveløsning på eget 
niveau 

Okt Bogstav og lyd 
Sprogforståelse 

Kende bogstavnavn, form og 
lyd 

Hop om bord 
Sprogkalenderen, Snakkepakker 
Verden fuld af ord, Knæk koden 

Direkte undervisning 
Egen klasse og på hold 

Holddeling 
Opgaveløsning på eget 
niveau 

Nov Lydret læsning 
Opdagende skrivning 
Sprogforståelse 

Læse og skrive lydrette ord 
på to bogstaver 

Alkalær Læs løs og Søde ord 
Sprogkalenderen, Snakkepakker 
Verden fuld af ord, Knæk koden  

Direkte undervisning 
Egen klasse og på hold 

Holddeling 
Opgaveløsning på eget 
niveau 

Dec Lydret læsning 
Opdagende skrivning 
Sprogforståelse 

Individuelle og gruppemål sat 
ud fra Lundbergs skemaer 

Alkalær Læs løs og Søde ord. Ko og so.  
Sprogkalenderen, Snakkepakker 
Verden fuld af ord, Knæk koden  

Direkte undervisning 
Egen klasse og på hold 

Holddeling 
Opgaveløsning på eget 
niveau 

Jan Lydret læsning 
Opdagende skrivning 
Sprogforståelse 

Individuelle og gruppemål sat 
ud fra Lundbergs skemaer 

Alkalær Læs løs og Søde ord. Lydret 
læs dino bog 1. 
Sprogkalenderen, Snakkepakker 
Verden fuld af ord, Knæk koden  

Direkte undervisning 
Egen klasse og på hold 

Holddeling 
Opgaveløsning på eget 
niveau 

Feb Lydret læsning 
Opdagende skrivning 
Sprogforståelse 

Individuelle og gruppemål sat 
ud fra Lundbergs skemaer 

Alkalær Læs løs og Søde ord. Søren og 
Mette. 
Sprogkalenderen, Snakkepakker 
Verden fuld af ord, Knæk koden  

Direkte undervisning 
Egen klasse og på hold 

Holddeling 
Opgaveløsning på eget 
niveau 

Marts Lydret læsning, lydfølger 
Opdagende skrivning 
Sprogforståelse 

Individuelle og gruppemål sat 
ud fra Lundbergs skemaer 

 Søren og Mette. Huset højbo. 
Individuelt læsning 
Sprogkalenderen, Snakkepakker 
Verden fuld af ord, Knæk koden  

Direkte undervisning 
Egen klasse og på hold 

Holddeling 
Opgaveløsning på eget 
niveau 

April Lydret læsning, lydfølger 
Opdagende skrivning 
Sprogforståelse 

Individuelle og gruppemål sat 
ud fra Lundbergs skemaer 

Søren og Mette. Individuelt læsning 
Sprogkalenderen, Snakkepakker 
Verden fuld af ord, Knæk koden  

Direkte undervisning 
Egen klasse og på hold 

Holddeling 
Opgaveløsning på eget 
niveau 

Maj Lydret læsning, lydfølger 
Opdagende skrivning 
Sprogforståelse 

Individuelle og gruppemål sat 
ud fra Lundbergs skemaer 

Søren og Mette. Individuel læsning 
Sprogkalenderen, Snakkepakker 
Verden fuld af ord, Knæk koden  

Direkte undervisning 
Egen klasse og på hold 

Holddeling 
Opgaveløsning på eget 
niveau 

Juni Lydret læsning, lydfølger 
Opdagende skrivning 
Sprogforståelse 

Alle kan læse og skrive 
lydrette ord flere stavelser 

Søren og Mette. Individuelt læsning 
Sprogkalenderen, Snakkepakker 
Verden fuld af ord, Knæk koden  

Direkte undervisning 
Egen klasse og på hold 

Holddeling 
Opgaveløsning på eget 
niveau 

 
 
 

 



 
 

1. årgang 

Periode Fokus Mål Indhold og 
materiale 

Struktur Differentiering Evaluering Opgaver 

33-38 Flydende læsning inkl. 
hastighed 
 
Automatisering af 
afkodning 
 
Skrivning som 
beskrivelse og 
hukommelsesteknik 
 
Elev-elev feedback 

Individuelle mål: 
Læsehastighed 
Trin for flydende læsning 
 
At være en god læringsmakker i 
makkerlæsningen (elev-elev feedback) 
 
At kunne anvende skrivning som beskrivelse og 
fastholdelse af læst/oplevet stof. 
 

Kopiark og strategier 
fra Flydende læsning 
 
Læsekontrakter 
 
Frilæsningsbøger 
 
Bøger på div. 
portaler 
 
Skriveskabeloner 

Egen klasse 
 
Direkte undervisning på klassen 
i metoderne.  
 
Individuel gentaget  læsning 
Makkerlæsning m/ feedback 
 
Individuel/makker skrivning 

Læsning på 
individuelt niveau 
 
Makkerpar med 
tandemlæsning 
 
Lydret stavning, 
opdagende skrivning 
 
Evt. lyttelæsning 

Elevresultater 
vurderes løbende og 
samles i elevmappen. 
Eleverne noterer selv 
fremgang i gentaget 
læsning og 
makkerlæsning.  
 
Elevprodukter 
synliggøres fx på væg 
og gemmes siden i 
elevmappe 
 
Statusmøde på 
læsebånd evt. i PLF 
 
Fx fælles læsemåler 
på væggen med antal 
læste sider/bøger 
 
Fx Lundberg, 
Læsemåleren 

Dansklærere: 
Print 
Mapper 
Ophæng til væggen 
Oprette forløb i minuddannelse 
Info til forældre 
 
Inklusionspædagoger: 
Hjælpe eleverne ind til tiden og 
guide dem retur til klasselokalet. 
Forestå forældrekontakt vedr. 
værdier.?? 
 
Læringsvejledere: 
Søg sparring vedr.: 
Vejledning vedr. klasseværelset 
som læringsmakker 
Rubrics 
 
Læsevejledere: 
Infomøde vedr. materialer og 
strategier. 

39-41 Flydende læsning 
 
Kommunikation/frems
tilling 
 
Fælles værdier i 
indskolingen 

At kunne læse med indlevelse: Betoning, styrke, 
hastighed, hensyn til tegnsætning 
 
At kunne læse for større publikum 
 
At kunne samarbejde om læsning 

Læsetekster 
 
Læseteater 

Egen klasse/fælles med 
indskoling 
 
Læseteater med deltagelse af 
alle 
 
“Optræde” for indskoling på 
projektdag og for øvrige klasser 
på skolen ons/tors  

Læseroller 
 
Digital oplæsning 
 
 

Optræde med 
læseteater 
 
Diplom 

Dansklærere: 
Print 
Oprette forløb i minuddannelse 
Info til forældre 
Aftaler med klasser 
 
 
Inklusionspædagoger: 
 
 
Læringsvejledere: 
 
 
Læsevejledere: 
 
 

43-44 Flydende læsning 
 
Samarbejde med 
lokalsamfundet 
 

At kunne læse med indlevelse: Betoning, styrke, 
hastighed, hensyn til tegnsætning 
 
At kunne læse for større publikum 
 
At åbne skolen for det lokalsamfundet.  
Øge lokal sammenhængskraft. 
 
 

Læsetekster 
 
Oplæsning 

Egen 
klasse/samarbejdspartnere 
 
Træning af læsetekst 
 
Oplæsning for andre fx klasse, 
forældre/bedsteforældre, 
børnehaven, videooptagelse 

Selvvalgte 
tekster/billedbøger 
 
Træningshjælp via 
oplæsning på pc 

Diplom Dansklærere: 
 
 
Inklusionspædagoger: 
 
 
Læringsvejledere: 
 
 
Læsevejledere: 

 

https://annotatepdf.appspot.com/#/edit/0B1e60H_kKbUldW1wMXRlQzdoMTA


 
 

45-50 Afkodning 
 
 
 
 

FX 
Elementær ordlæsning 1 træner elevens 
grundlæggende ordlæsefærdigheder 
(lydstrategier) i læsning og stavning af lydrette 
enkeltord. 
Omskrives til mål: 

● træner brugen af hvert bogstavs 
standardlyd, dvs. den lyd, der findes i 
bogstavets navn 

● træner fonologisk strategi til korte lydrette 
ord, hvor man sætter lyd på bogstaverne 
et ad gangen og sætter dem sammen til 
ord 

● træner brugen af bogstavlyde til at læse 
gradvis længere ord (to og tre bogstaver 

● træner udskiftning af lyde (subtraktion, 
addition og udskiftning) 

● automatiserer færdighederne 
● træner stavning af lydrette ord op til 3 

bogstaver 
● træner læsning af korte sætninger med 

fokus på afkodning 
● træner genkendelse af 17 lydrette, 

hyppige funktionsord (“de 120 ord”) 
● bruger analogisk rimstrategi med lydrette 

rim-familier 

Udbygget ordlæsning 1  træner 
ordlæsefærdigheder til læsning og stavning af 
lydnære og ikke-lydrette ord på op til syv 
bogstaver. 

Udbygget ordlæsning 1 har fokus på 

● lydstrategier med alternative bogstavlyde 
● stavelsesdeling af ord med tre stavelser 
● konsonantklynger med to konsonanter 

før, efter og midt i ordet 
● analogisk strategi med syv ikke-lydrette 

rimfamilier 
● morfologisk strategi med navneordenes 

endelser e, en, et, er, ene 
● genkendelse af 20 hyppige funktionsord 

 

Hogrefe Direkte undervisning i dagens 
læsning, opgavebog på 
smartboard, stilladsering og 
efterfølgende individuel eller 
makkerarbejde - evt. stationer, 
hjælpebord o.l. 

Holddeling og 
stationsundervisning 

 Dansklærere: 
 
 
Inklusionspædagoger: 
 
 
Læringsvejledere: 
 
 
Læsevejledere: 

51 Lyttelæsning og 
opdagende skrivning 

Læs og skriv     Dansklærere: 
 
 
Inklusionspædagoger: 
 
 
Læringsvejledere: 
 
 

 



 
 

Læsevejledere: 

1-4  Se forløb før jul Hogrefe    Se forløb før jul 

5-12  Niveau 1-2 
Målet er etablering af dels stabile 
bogstav-lyd-forbindelser, dels den fonologiske 
læsestrategi 
 
Niveau 3-4 
Niveau 3 og 4 er for elever, som har etableret 
fonologiske læsestrategier, og som nu er på vej 
til at gøre dem sikrere og hurtigere 
 
IntoWords 
Indstillinger, læs, skriv, skabeloner 

Læsemester 
IntoWords 

   Dansklærere: 
 
 
Inklusionspædagoger: 
 
 
Læringsvejledere: 
 
 
Læsevejledere: 

14-21 Faglig læsning 
 
Læseteknikker 
 
Læseforståelse 

● Jeg kan kende forskel på faglitteratur og 
skønlitteratur. 

● Jeg kan finde egnede fagbøger på 
frilæsning.dk 

● Jeg kan bruge titel, billeder, overskrifter 
og mind map til at hjælpe mig med at 
forstå fagbogen, før jeg læser. 

● Jeg kan tjekke min forståelse efter jeg 
har læst. 

 
Kompetenceområder:  
Læsning, Fortolkning og Kommunikation 

Frilæsning.dk eller 
andre fagbøger 

Faglig læsning - kurser på 
frilæsning.dk 
 
 
Faglig læsning 1 til 2. kl. 
Faglig læsning 2 til 3. kl. 

  Dansklærere: 
 
 
Inklusionspædagoger: 
 
 
Læringsvejledere: 
 
 
Læsevejledere: 

22-26 Faglig skrivning 
 
Teksttyper og genrer 
 
 

● Kende forskel på de fem faglige 
teksttyper: Berettende, instruerende, 
informerende, argumenterende og 
regulerende tekster 

● Analysere faglige teksters indhold, 
opbygning og sproglige kendetegn 

● Bruge din viden om teksttypernes 
indhold, opbygning og sprog, når du selv 
skal skrive faglige tekster 

● Arbejde med modeller til notatteknikker: 
Mind-map, tidslinje, to-kolonne-notat, 
fagordskort 

● Sammenligne og diskutere dine egne 
tekster med en makker eller i en gruppe 

Frilæsning.dk, faglig 
skrivning modul A+B 

Dette kursus indeholder fem 
moduler. I hvert modul skal du 
arbejde med en faglig teksttype: 

● Modul B: Berettende 
tekster 

● Modul C: Instruerende 
tekster 

● Modul D: Informerende 
tekster 

● Modul E: 
Argumenterende tekster 

● Modul F: Regulerende 
tekster 

 
Ved at læse om de forskellige 
slags tekster får du en viden om 
disse teksttyper. Men det er 
ikke nok bare at læse om 
teksttyperne. Du skal også se 
eksempler på teksttyperne og 
selv skrive forskellige typer 
tekster.  
Ved selv at skrive forskellige 
typer af faglige tekster bliver du 
nemlig også bedre til at læse 

   

 



 
 

disse tekster, fordi du så bedre 
forstår den måde, teksterne er 
bygget op på, og det sprog, der 
bruges i teksterne. 
 
Alle moduler er bygget op på 
samme måde. Hvert modul 
handler om én bestemt type af 
faglig tekst, og der er fem faser: 

● Først læser man om den 
faglige teksttype for at få 
viden 

● Derefter analyserer man 
i fællesskab en tekst 

● Så skriver man i 
fællesskab en tekst i 
denne teksttype 

● Dernæst skriver man en 
tekst alene 

● Til sidst sammenligner 
og diskuterer man den 
tekst, man har skrevet, 
med sin makker eller i 
en gruppe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. årgang 

 



 
 

Periode Fokus Mål Indhold og materiale Struktur Differentiering Evaluering Opgaver 

33-38 Flydende læsning inkl. 
hastighed 
 
Automatisering af 
afkodning 
 
Elev-elev feedback 
 
Skrivning som 
beskrivelse og 
hukommelsesteknik 
 
 
 

At implementere fælles værdier 
 
At identificere alle børns læsestandpunkt 
og fastsætte i deres individuelle mål og 
læsekontrakter 
 
 
Individuelle mål: 
Læsehastighed 
Trin for flydende læsning 
 
At være en god læringsmakker i 
makkerlæsningen (elev-elev feedback) 
 
At kunne anvende skrivning som 
beskrivelse og fastholdelse af 
læst/oplevet stof. 
 
 
 

Kopiark og strategier fra 
Flydende læsning 
 
Læsekontrakter 
 
Frilæsningsbøger 
 
Bøger på div. portaler 
 
Skriveskabeloner 

Egen klasse 
 
Direkte undervisning på 
klassen i metoderne. Hvad 
måles og hvorfor? 
 
Individuel gentaget  læsning 
Makkerlæsning m/ 
feedback 

Læsning på individuelt 
niveau 
 
Makkerpar med 
tandemlæsning 
 
Skrivning på pc vha. 
IntoWords ordforslag 
eller indtaling 
 
Evt. lyttelæsning 

Elevresultater vurderes 
løbende og samles i 
elevmappen. Eleverne 
noterer selv fremgang i 
gentaget læsning og 
makkerlæsning.  
 
Elevprodukter 
synliggøres fx på væg og 
gemmes siden i 
elevmappe 
 
Statusmøde på 
læsebånd evt. i PLF 
 
Fx fælles læsemåler på 
væggen med antal læste 
sider/bøger 
 
Fx Lundberg, 
Læsemåleren 
 

Dansklærere: 
Print 
Mapper 
Ophæng til væggen 
Oprette forløb i minuddannelse 
Info til forældre 
 
Inklusionspædagoger: 
Hjælpe eleverne ind til tiden og 
guide dem retur til klasselokalet. 
Forestå forældrekontakt vedr. 
værdier.?? 
 
Læringsvejledere: 
Vejledning vedr. klasseværelset 
som læringsmakker 
Rubrics 
 
Læsevejledere: 
Infomøde vedr. materialer og 
strategier. 

39-41 Flydende læsning 
 
Kommunikation/ 
fremstilling 
 
Fælles værdier i 
indskolingen 

At kunne læse med indlevelse: Betoning, 
styrke, hastighed, hensyn til tegnsætning 
 
At kunne læse for større publikum 

Læsetekster 
 
Læseteater 

Egen klasse/fælles med 
indskoling 
 
Læseteater med deltagelse 
af alle 
 
“Optræde” for indskoling på 
projektdag og for øvrige 
klasser på skolen ons/tors  

Læseroller 
 
Digital oplæsning 
 
 

Optræde med læseteater 
 
Diplom 

Dansklærere: 
Print 
Oprette forløb i minuddannelse 
Info til forældre 
Aftaler med klasser 
 
 
Inklusionspædagoger: 
 
 
Læringsvejledere: 
 
 
Læsevejledere: 
 
 

43-44 Flydende læsning 
 
Samarbejde med 
lokalsamfundet 
 

At kunne læse med indlevelse: Betoning, 
styrke, hastighed, hensyn til tegnsætning 
 
At kunne læse for større publikum 
 
At åbne skolen over for det omgivne 
samfund.  
Øge lokal sammenhængskraft. 
 
 

Læsetekster 
 
Oplæsning 

Egen 
klasse/samarbejdspartnere 
 
Træning af læsetekst 
 
Oplæsning for andre fx 
klasse, 
forældre/bedsteforældre, 
børnehaven, 
videooptagelse 

Selvvalgte 
tekster/billedbøger 
 
Træningshjælp via 
oplæsning på pc 

Diplom Dansklærere: 
 
 
Inklusionspædagoger: 
 
 
Læringsvejledere: 
 
 
Læsevejledere: 

45-50 Afkodning på 
sætningsniveau 

FX 
Elementær sætningslæsning træner 

Hogrefe, Elementær 
sætningslæsning 

Direkte undervisning i 
dagens læsning, 

  Dansklærere: 
 

 

https://annotatepdf.appspot.com/#/edit/0B1e60H_kKbUldW1wMXRlQzdoMTA


 
 

 
 
 
 

færdigheder til flydende 
sætningslæsning, som er en vigtig 
læsefærdighed på begyndertrinet. 

Øvelser i gentagen læsning af 
elementære sætningstyper med støt 
stigende sværhedsgrad udvikler den 
flydende sætningslæsning, der sætter 
eleven i stand til at samle sig om at forstå 
teksten. 

Elementær sætningslæsning kan 
stabilisere og automatisere den 
elementære sætningslæsning i 
børnehaveklassen og 1. klasse med 
fokus på at: 

● læse simple, korte sætninger fra 3 
op til 8 ord 

● højtlæse elementære sætninger 
præcist og flydende 

● udfylde simple, korte sætninger 
● samle ord til korte sætninger 
● matche spørgsmål og svar 
● matche anførende sætning med 

direkte tale 
● opnå viden og bevidsthed om 

sætninger 
● analysere sætninger med 

udsagnsled og grundled 
● læse elementære sætninger med 

indskudt ledsætning 
● forbinde stedord med de ord, de 

henviser til. 

 

 

opgavebog på smartboard, 
stilladsering og 
efterfølgende individuel 
eller makkerarbejde - evt. 
stationer, hjælpebord o.l. 

 
Inklusionspædagoger: 
 
 
Læringsvejledere: 
 
 
Læsevejledere: 

51 Motivation Læseglæde Anders And    Dansklærere: 
 
 
Inklusionspædagoger: 
 
 
Læringsvejledere: 
 
 
Læsevejledere: 

1-4 Motivation Se forløb før jul Hogrefe    Se forløb før jul 

5-12 Sprogforståelse Dette kursus handler om ordsprog. Der 
lægges op til at arbejde med ordsprogs 
betydning via samtale, opgaver, læsning 
og skrivning. 

Ordsprogskursus på 
frilæsning.dk 
 
IntoWords 

Holddeling med/uden IT   Dansklærere: 
 
 
Inklusionspædagoger: 

 



 
 

 
 
Målet er, at eleverne skal stifte 
bekendtskab med ordsprogsgenren, 
arbejde med sprogets mange 
betydninger og udtrykke forståelse af 
ordsprogsgenren både mundtligt og 
skriftligt. 
 

 
Kurset er både et læse- 
og skrivekursus. Der 
fokuseres altså både på 
forståelsen af læste 
tekster og på egen 
skrivning af tekster, idet 
det er frilæsnings 
grundlæggende 
læringsforståelse, at den 
bedste læring finder sted, 
når man hele tiden 
kombinerer læsning og 
skrivning. Kurset lægger 
op til, at der arbejdes 
med at læse, forstå, 
analysere og selv skrive 
skønlitterære tekster. 
Læsningen tager 
udgangspunkt i temaet 
om ordsprog på 
frilæsning.dk, hvor 
portalens forfattere har 
skrevet historier med 
udgangspunkt i et 
ordsprog 
 

 
 
Læringsvejledere: 
 
 
Læsevejledere: 

14-21 Faglig læsning 
 
Læseteknikker 
 
Læseforståelse 

● Jeg kan kende forskel på 
faglitteratur og skønlitteratur. 

● Jeg kan finde egnede fagbøger 
på frilæsning.dk 

● Jeg kan bruge titel, billeder, 
overskrifter og mind map til at 
hjælpe mig med at forstå 
fagbogen, før jeg læser. 

● Jeg kan tjekke min forståelse efter 
jeg har læst. 

 
Kompetenceområder:  
Læsning, Fortolkning og Kommunikation 

Frilæsning.dk 
 
Forløb 2 

   Dansklærere: 
 
 
Inklusionspædagoger: 
 
 
Læringsvejledere: 
 
 
Læsevejledere: 

22-26 Faglig skrivning 
 
Teksttyper og genrer 
 
 

● Jeg kan kende forskel på de fem 
faglige teksttyper: Berettende, 
instruerende, informerende, 
argumenterende og regulerende 
tekster 

● Jeg kan analysere faglige teksters 
indhold, opbygning og sproglige 
kendetegn 

● Jeg kan bruge min viden om 
teksttypernes indhold, opbygning 
og sprog, når jeg selv skal skrive 
faglige tekster 

Frilæsning.dk, faglig 
skrivning modul A+C+D 
 
Instruerende tekster 
Argumenterende tekster 
 

Dette kursus indeholder 
fem moduler. I hvert modul 
skal du arbejde med en 
faglig teksttype: 

● Modul B: Berettende 
tekster 

● Modul C: 
Instruerende tekster 

● Modul D: 
Informerende 
tekster 

● Modul E: 

   

 

http://frilaesning.dk/b%C3%B8ger/temaer/151/Ordsprog/
http://frilaesning.dk/b%C3%B8ger/temaer/151/Ordsprog/
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● Jeg kan arbejde med modeller til 
notatteknikker: Mind-map, 
tidslinje, to-kolonne-notat, 
fagordskort 

● Jeg kan sammenligne og 
diskutere mine egne tekster med 
en makker eller i en gruppe 

Argumenterende 
tekster 

● Modul F: 
Regulerende tekster 

 
Ved at læse om de 
forskellige slags tekster får 
du en viden om disse 
teksttyper. Men det er ikke 
nok bare at læse om 
teksttyperne. Du skal også 
se eksempler på 
teksttyperne og selv skrive 
forskellige typer tekster.  
Ved selv at skrive 
forskellige typer af faglige 
tekster bliver du nemlig 
også bedre til at læse disse 
tekster, fordi du så bedre 
forstår den måde, teksterne 
er bygget op på, og det 
sprog, der bruges i 
teksterne. 
 
Alle moduler er bygget op 
på samme måde. Hvert 
modul handler om én 
bestemt type af faglig tekst, 
og der er fem faser: 

● Først læser man om 
den faglige teksttype 
for at få viden 

● Derefter analyserer 
man i fællesskab en 
tekst 

● Så skriver man i 
fællesskab en tekst i 
denne teksttype 

● Dernæst skriver 
man en tekst alene 

● Til sidst 
sammenligner og 
diskuterer man den 
tekst, man har 
skrevet, med sin 
makker eller i en 
gruppe 

 

 
 
 
 

3. årgang 

 



 
 

Periode Fokus Mål Indhold og 
materiale 

Struktur Differentierin
g 

Evaluering Opgaver 

33-38 Flydende læsning inkl. 
hastighed 
 
Automatisering af 
afkodning 
 
Standpunkt og 
lærer-elev feedback 
 
Elev-elev feedback 
 
Fælles værdier i 
indskolingen 
 

At implementere fælles værdier 
 
At identificere alle børns læsestandpunkt 
og fastsætte i deres individuelle mål og 
læsekontrakter 
 
 
Individuelle mål: 
Læsehastighed 
Lundbergs 5 kategorier 
Trin for flydende læsning 
 
At være en god læringsmakker i 
makkerlæsningen (elev-elev feedback) 
 

Kopiark og strategier 
fra Flydende 
læsning 
 
Læsekontrakter 
 
Frilæsningsbøger 
 
Bøger på div. 
portaler 

Egen klasse 
 
Direkte undervisning på klassen i 
metoderne. Hvad måles og hvorfor? 
 
Individuel gentaget  læsning 
Makkerlæsning m/ feedback 

Læsning på 
individuelt 
niveau 
 
Makkerpar 
med 
tandemlæsnin
g 
 
Evt. 
lyttelæsning 

Elevresultater 
vurderes løbende og 
samles i elevmappen 
 
Statusmøde på 
læsebånd evt. i PLF 
 
Fx fælles læsemåler 
på væggen med antal 
læste sider/bøger 
 

Dansklærere: 
Print 
Mapper 
Ophæng til væggen 
Oprette forløb i minuddannelse 
Info til forældre 
 
Inklusionspædagoger: 
Hjælpe eleverne ind til tiden og 
guide dem retur til klasselokalet. 
Forestå forældrekontakt vedr. 
værdier.?? 
 
Læringsvejledere: 
Vejledning vedr. klasseværelset 
som læringsmakker 
Rubrics 
 
Læsevejledere: 
Infomøde vedr. materialer og 
strategier. 

39-41 Flydende læsning 
 
Kommunikation/fremsti
lling 
 
Fælles værdier i 
indskolingen 

At kunne læse med indlevelse: Betoning, 
styrke, hastighed, hensyn til tegnsætning 
 
At kunne læse for større publikum 

Læsetekster 
 
Læseteater 

Egen klasse/fælles med indskoling 
 
Læseteater med deltagelse af alle 
 
“Optræde” for indskoling på projektdag og 
for øvrige klasser på skolen ons/tors  

Læseroller 
 
Digital 
oplæsning 
 
 

Optræde med 
læseteater 
 
Diplom 

Dansklærere: 
Print 
Oprette forløb i minuddannelse 
Info til forældre 
Aftaler med klasser 
 
 
Inklusionspædagoger: 
 
 
Læringsvejledere: 
 
 
Læsevejledere: 
 
 

43-44 Flydende læsning 
 
Samarbejde med 
lokalsamfundet 
 

At kunne læse med indlevelse: Betoning, 
styrke, hastighed, hensyn til tegnsætning 
 
At kunne læse for større publikum 
 
At åbne skolen over for det omgivne 
samfund.  
Øge lokal sammenhængskraft. 
 
 

Læsetekster 
 
Oplæsning 

Egen klasse/samarbejdspartnere 
 
Træning af læsetekst 
 
Oplæsning for andre fx klasse, 
forældre/bedsteforældre, børnehaven, 
videooptagelse 

Selvvalgte 
tekster/billedbø
ger 
 
Træningshjælp 
via oplæsning 
på pc 

Diplom Dansklærere: 
 
 
Inklusionspædagoger: 
 
 
Læringsvejledere: 
 
 
Læsevejledere: 

45-50 Afkodning på Udbygget sætningslæsning træner Hogrefe, Udbygget    Dansklærere: 

 

https://annotatepdf.appspot.com/#/edit/0B1e60H_kKbUldW1wMXRlQzdoMTA


 
 

sætningsniveau 
 
 
 
 

færdigheder i flydende sætningslæsning 
med øvelser af støt stigende 
sværhedsgrad. Den flydende 
sætningslæsning, der sætter eleven i stand 
til at samle sig om at forstå teksten, trænes 
også med læsning af citater og korte 
uddrag fra den ældre og nyere 
børnelitteratur. 

Hæftet kan hjælpe med at stabilisere og 
automatisere den gradvis udbyggede 
sætningslæsning i 2. - 6. klasse med fokus 
på mål i: 

Flydende sætningslæsning 

● læse gradvis udbyggede sætninger 
fra 8 op til 28 ord 

● højtlæse udbyggede sætninger 
præcist og flydende 

● udfylde, samle, omformulere, 
fuldende og udvide gradvis 
udbyggede sætninger 

Inferensfærdigheder 

● Jeg kan udlede ordforståelse 
gennem sætningssammenhæng 

● Jeg kan udlede underforståede ord i 
sætninger 

● Jeg kan udlede overført 
sætningsbetydning 

● Jeg kan udlede 
årsagssammenhæng i sætninger 

● udlede scenens sted og handling 

Grammatiske færdigheder 

● Jeg kan opnå viden om 
sætningstyper og sætningsled 

● Jeg kan analysere sætninger og 
finde de forskellige sætningsled 

● Jeg kan bruge sætningsskemaet 
● Jeg kan finde sætnings- og 

ledgrænser 

Der er læringsmål og kort instruktion i 
bogen til hver opgave, som underviseren 
kan demonstrere og indlede sammen med 
eleverne. Arbejdet er udformet i 
tilbagevendende opgavetyper, så eleverne 
gradvis kan arbejde mere selvstændigt, 
men med adgang til hjælp. 

 
 

sætningslæsning  
 
Inklusionspædagoger: 
 
 
Læringsvejledere: 
 
 
Læsevejledere: 

 



 
 

51 Motivation Læseglæde Anders And    Dansklærere: 
 
 
Inklusionspædagoger: 
 
 
Læringsvejledere: 
 
 
Læsevejledere: 

1-4 Motivation Se forløb før jul Hogrefe    Se forløb før jul 

5-12 Afkodning og 
læseforståelse 

VAKS: 
● Eleven finder vokalen og siger 

vokalens lyd.  
● Eleven fortsætter i læseretningen 

fra vokalen og ud og tilføjer derefter 
konsonanter i forlyd. 

● Eleven genkender rimdelens udtale 
ved hjælp af et nøgleord.  

● Derefter læser eleven det konkrete 
ord i analogi med nøgleordet ved at 
rime sig frem 

 
Læsetaktikken: 
 

● Jeg kan forstå betydningen af at 
aktivere min forhåndsviden om 
tekstens emne. 

● Jeg kan forstå betydningen af et 
læseformål. 

● Jeg kan læse med bevidsthed om 
mit eget udbytte af det læste 

● Jeg kan kontrollere min forståelse 
og identificere årsagen til den evt. 
manglende forståelse. 

● Jeg kan læse med bevidsthed om 
tekstens sværhedsgrad og dermed 
bevidsthed om, hvorvidt teksten 
kræver ekstra opmærksomhed og 
bearbejdning. 

● Jeg kan finde afsnittets vigtigste 
oplysninger. 

● Jeg kan kontrollere forståelsen af 
teksten. 

● Jeg kan anvende alle fire strategier 
i samme tekst 

● Jeg kan vurdere læse-udbyttet i 
forhold til tidligere gæt. 

VAKS - Lyd for lyd: 
Det er en basal 
lydstrategi, som er 
velegnet til at læse 
lydrette ord. 
 
VAKS - Rim: 
Det er en analogi- 
strategi, som er 
velegnet til at læse 
ikke-lydrette ord i 
analogi med ord, der 
rimer. 
 
 
Læsetaktikken 
Undervisningen 
bygger på reciprok 
undervisning med 
dialog, 
lærermodellering, 
selvstændig 
afprøvning og 
rollebaseret 
gruppearbejde. Der 
arbejdes med før-, 
under- og 
efterlæsestrategier, 
herunder med 
ordforråd og 
teksttypekendskab 

   Dansklærere: 
 
 
Inklusionspædagoger: 
 
 
Læringsvejledere: 
 
 
Læsevejledere: 

14-21 Faglig læsning 
 
Læseteknikker 
 

● Jeg kan kende og anvende de tre 
læseteknikker; overblikslæsning, 
intensiv læsning og skimning 

● Jeg kender forskellige 

Frilæsning.dk 
Faglig læsning 3 

● Læseteknikker – skimning, 
overblikslæsning og intensiv 
læsning 

● Læseformål – hvad er målet med 

  Dansklærere: 
 
 
Inklusionspædagoger: 

 

http://frilaesning.dk/artikler/1799190/faglig%20l%C3%A6sning%203/
http://frilaesning.dk/artikler/1799190/faglig%20l%C3%A6sning%203/


 
 

Læseforståelse notatteknikker til brug før, under og 
efter læsning af faglige tekster 

● Jeg aktiverer min forhåndsviden 
inden jeg læser ved hjælp af 
mind-map og VØL-model 

● Jeg kan udarbejde et læseformål 
● Jeg kan arbejde med modeller til 

notatteknikker under og efter 
læsning 

● Jeg kan forholde mig til udbyttet af 
min læsning i anmeldelser og 
læselog 

 
Kompetenceområder: Læsning 

at læse denne tekst? 
● Notatteknikker – fx tidslinje, 

to-kolonne-notat, tanke-kort, 
læselog 

● Faglige boganmeldelser 
 

 
 
Læringsvejledere: 
 
 
Læsevejledere: 

22-26 Faglig skrivning 
 
Teksttyper og genrer 
 
 

●  Jeg kan kende forskel på de fem 
faglige teksttyper: Berettende, 
instruerende, informerende, 
argumenterende og regulerende 
tekster 

● Jeg kan analysere faglige teksters 
indhold, opbygning og sproglige 
kendetegn 

● Jeg kan bruge min viden om 
teksttypernes indhold, opbygning og 
sprog, når jeg selv skal skrive 
faglige tekster 

● Jeg kan arbejde med modeller til 
notatteknikker: Mind-map, tidslinje, 
to-kolonne-notat, fagordskort 

● Jeg kan sammenligne og diskutere 
mine egne tekster med en makker 
eller i en gruppe 

Frilæsning.dk, faglig 
skrivning modul 
A+E+F 

Dette kursus indeholder fem moduler. I 
hvert modul skal du arbejde med en faglig 
teksttype: 

● Modul B: Berettende tekster 
● Modul C: Instruerende tekster 
● Modul D: Informerende tekster 
● Modul E: Argumenterende tekster 
● Modul F: Regulerende tekster 

 
Ved at læse om de forskellige slags 
tekster får du en viden om disse 
teksttyper. Men det er ikke nok bare at 
læse om teksttyperne. Du skal også se 
eksempler på teksttyperne og selv skrive 
forskellige typer tekster.  
Ved selv at skrive forskellige typer af 
faglige tekster bliver du nemlig også bedre 
til at læse disse tekster, fordi du så bedre 
forstår den måde, teksterne er bygget op 
på, og det sprog, der bruges i teksterne. 
 
Alle moduler er bygget op på samme 
måde. Hvert modul handler om én 
bestemt type af faglig tekst, og der er fem 
faser: 

● Først læser man om den faglige 
teksttype for at få viden 

● Derefter analyserer man i 
fællesskab en tekst 

● Så skriver man i fællesskab en 
tekst i denne teksttype 

● Dernæst skriver man en tekst 
alene 

● Til sidst sammenligner og 
diskuterer man den tekst, man har 
skrevet, med sin makker eller i en 
gruppe 

   

Lundberg - Det gode læseforløb 
Inden udgangen af 0.-1. kl 

 

http://frilaesning.dk/opgaver/kurser%20til%20faglitteratur/faglig%20skrivning/
http://frilaesning.dk/opgaver/kurser%20til%20faglitteratur/faglig%20skrivning/
http://frilaesning.dk/opgaver/kurser%20til%20faglitteratur/faglig%20skrivning/


 
 

Inden udgangen af 2. kl. 
Inden udgangen af 3. kl. 
Alle resterende mål bør være opfyldt i løbet af 4. kl. 
 

Fonologisk 
opmærksomhed 

Ordafkodning Flydende læsning Læseforståelse Læseinteresse 

   16  

   15  

   14  

 13  13  

 12 (LUS 10)  12 (LUS 10) 12 

 11  11 11 

10 10  10 (LUS 14) 10 

9 9 (LUS 9)  9 9 (LUS 18) 

8 8 8 (LUS 17) 8 8 (LUS 15) 

7 7 7 7 7 (LUS 13) 

6 6 (LUS 5) 6 (LUS 12) 6 6 

5 (LUS 7) 5 (LUS 4) 5 5 (LUS 11) 5 

4 (LUS 6) 4 4 4 4 

3 3 (LUS 3) 3 3 3 (LUS 8) 

2 2 (LUS 1) 2 2 2 

1 1 1 1 1 (LUS 2) 

 
 
Lundberg - Det gode skriveforløb - bygges på i skoleåret 2019/2020. Børnehaveklassen arbejder forsøgsvis med dataindsamlingen løbende i 18/19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tommelfingerregler 
 

 



 
 

 
Niveau og mængde 

   
 
 

  
 
 
 
 
Hastighed 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flydende læsning 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Læsestrategier 

 



 
 

Læseuglerne præsenterer 16 strategier. Inden udgangen af 2. kl. skal eleverne kende og kunne anvende mindst 10. 
M - betegner strategier, hvor barnet viser, at det søger at skabe mening i det læste. Barnet kombinerer sin viden om verden eller tekstens emne med sin læsning.  
S - betegner strategier, hvor barnet bruger sin viden om sprog (sproglig forståelse) og syntaks (sætningsopbygning). 
V - betegner strategier, hvor barnet udnytter de visuelle informationer i teksten og kombinerer dem med sin viden om bogstav/lydforbindelse. 
 

MSV Mening 
Strategier ud over uglerne: 

● Selvkorrektion – ord i sætning 
● Forforståelse /baggrundsviden 
● Lytte til makker 
● Læse højt for sig selv 
● Genkende sammensatte ord 

Syntaks (det sproglige rum – over 
bogstavniveau) 
Strategier ud over uglerne: 

● Ordbilleder 
● Sammensatte ord 
● Sætningsopbygning (ordenes 

indbyrdes placering i sætningen) 
● Mnemoteknik (hukommelsesteknik) 
● Kongruens (overensstemmelse i 

bøjning og køn) 

Visuelt  – bogstavniveau, ikke sprogligt rum 
Strategier ud over uglerne: 

● Ordets form 
● Håndfonemer 
● Mnemoteknik 
● Ordbilleder 
● Bogstavering (ortografi, viden om ords stavning) 
● Genkende sammensatte ord 
● Stavning 

Læseugle
r 

Giver det 
mening 

Se på 
billederne 

Spørg en 
anden 

Gæt Gå 
tilbage og 
læs igen 

Spring 
ordet 
over 

Find ord i 
ord 

Stav 
ordet 

Del ordet Del i 
morfemer 

Find ord i 
ord 

Se på 
billederne 

Start med 
vokalen 

Find 
rodmorfe
met 

Lydér = 
Sig 
lydene 

Glid ind i 
ordet 

Se efter 
endelser 

Se efter 
kinerserly
dene 

Sig 1. lyd Del ordet Find ord i 
ord 

0  x  x    x    x   x    x   

1  x  x x   x    x   x x   x   

2 x x x x x x x  x  x x x  x x x x x x x 

3 x x x  x x x  x  x x x  x x x x x x x 

          x    x        

 
 
Læseforståelsesstrategier 
Opdeling i før-under-efter eller formål. Se http://www.undervis.dk/about1 
Hukommelsesstrategier (huske det læste): Fx tidslinje, kolonnenotat, log 
Elaboreringsstrategier (bearbejdning af ny viden med/til egen viden): Fx ordkendskabskort, VØL, forfatterkendskab 
Overvågningsstrategier (forståelse af tekst under læsning): Fx VØL, oplæsning, stil spørgsmål 
Organisationsstrategier (skabe overblik): Fx kolonnenotat, tidslinje, Venn-diagram 

Før Under Efter 

Gør hjernen klar Stil spørgsmål VØL 

VØL Ordkendskabskort Berettermodel 

Mindmap Kolonnenotat Handlingsbro 

Forforståelse Fagordskort Resumé 

Overblikslæsning Mindmap Tidslinje 

Læseformål Tidslinje Venn-diagram 

 Venn-diagram Log 

 Nærlæsning Skimmelæsning 

 Skimmelæsning  

 

 

http://www.undervis.dk/about1


 
 
 
 

 

Den røde tråd 0. - 2. årgang 
 
 

Den røde tråd skoleåret 16/17 

Årgang 0. årgang 1. årgang 2. årgang 

Emner og 
temaer 

Verden fuld af ord: Fakta og fiktion: 
1. Fabel (Haren og skildpadden) - 

genre (Verden fuld af ord).  
2. Fakta - genre Mariehøns (Verden 

fuld af ord). 
3. Pigen, der elskede ord. Billedbog - 

genre. (Verden fuld af ord). 
4. H.C. Andersen både fakta og 

eventyr - genre. (Verden fuld af 
ord). 

5. Skumringslandet af Astrid Lindgren 
- fantasy - genre. (Verden fuld af 
ord). 

Borge og riddere - fakta - genre.  
 

Genre:  
 
Billedromaner 
Fakta (kapitlerne fra en verden fuld af ord).  
Norden/ skandinavien 
Alfabetet 
De 120 ord 
 
 
 
 
 
 

Genre:  
Fiktion (kapitlerne fra en verden fuld af 
ord) 
 
Fakta: (I år må man gerne tage kapitlerne 
om fakta fra en verden fuld af ord. Andre 
forslag: Verdens dyr, danske dyr, små 
Faktabøger.)  
 
 
 
 

Læsning Dialogisk oplæsning  
 
jensmolzen.dk(knæk læsekoden) 

Læsekontrakt 
Den første læsning 
Dialogisk oplæsning 
Højtlæsning 
Jens Molzen.dk 
 
 

Læsekontrakt 
Den anden læsning 
Dialogisk oplæsning 
Rollelæsning 
Oplæsning 
jensmolzen.dk(knæk læsekoden) 
 
 

Fremstilling Opdagende skrivning 
Skriveskabelonsark 

Opdagende skrivning 
Genreskrivning 
Lego Story-starter 
Skrivning af bogstaver 
Historie skrivning 
 

Kilometerhistorier 
Skriv og læs 
Procesorienteret skrivning 
Lego-materialer.  
Foldebøger 
Picture-cards 
 

Fortolkning Sprogkalender.dk 
Snakkepakker.dk 
 
 

Sprogkalender.dk 
Snakkepakker.dk 
Personskildring (f.eks. mellem Emil og Vitello) 
 
 

Sprogkalender.dk 
Snakkepakker.dk 
Personskildring (f.eks. mellem Ignora og Pippi) 
 

Kommunik
ation 

Dramaforestilling Dramaforestilling Responsgrupper på skriftlige produkter og 
fremlæggelser.  
Rollelæsning (referenten, 
overskiftsmesteren).  
Drama (Nordisk mytologi) 

Det 
nordiske 
fællesskab 

Den danske nationalsangen (Adam 
Oehlenschläger)  
Norsk. Evt. Svensk i forbindelse med Astrid 
Lindgren.  

Den danske nationalsang (Adam 
Oehlenschläger) og den norske 
nationalsang(Bjørnstjerne  Bjørnson) 
Norsk. Evt. Sv 
ensk i forbindelse med Astrid Lindgren 

Nationalsangene (Adam Oehlenschläger) 
Svensk (Richard Dybeck)/Norsk 

Litteraturk
anon 

N. F. S. Grundtvig (sange/salmer) 
Jeppe Aakjær (Sangen: Jeg er havren).  
H. C. Andersen (En verden fuld af ord).  
Poul Dyrhauge (Ole og koglefolket) 

Egon Mathiasen (Mis med de blå øjne). . 
Jeppe Aakjær (Sangen: Jeg er havren).  
N. F. S. Grundtvig 
(sange/salmer)’Billedromaner 
inspiration:  
Garmanns serie af Stian Hole  

Ole Lund Kirkegaard (Gummitarzan).  

Jeppe Aakjær (Sangen: Jeg er havren).  
N. F. S. Grundtvig (sange/salmer) 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://pub.uvm.dk/2004/kanon/


 
 
 
 

 

Litteraturkanon, http://pub.uvm.dk/2004/kanon/ 

Tillæg til folkeskolen Den fælles kanon Tillæg til de gymnasiale uddannelser 

Danske folkeeventyr 
Johan Herman Wessel 
B.S. Ingemann 
Chr. Winther 
Jeppe Aakjær 
Thøger Larsen 
H.C. Branner 
Egon Mathiesen 
Halfdan Rasmussen 
Tove Ditlevsen 
Benny Andersen 
Cecil Bødker 
 
 
 

Folkeviser 
Ludvig Holberg 
Adam Oehlenschläger 
N.F.S. Grundtvig 
St. St. Blicher 
H.C. Andersen 
Herman Bang 
Henrik Pontoppidan 
Johannes V. Jensen 
Martin Andersen Nexø 
Tom Kristensen 
Karen Blixen 
Martin A. Hansen 
Peter Seeberg 
Klaus Rifbjerg 

Sagaer 
Thomas Kingo 
H.A. Brorson 
Johannes Ewald 
Emil Aarestrup 
Søren Kierkegaard 
Henrik Ibsen 
J.P. Jacobsen 
Sophus Claussen 
Hans Kirk 
Villy Sørensen 
Inger Christensen 
 
 
rød=indskoling 
grøn=mellemtrinnet 
blå=udskoling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

http://pub.uvm.dk/2004/kanon/
http://pub.uvm.dk/2004/kanon/
http://pub.uvm.dk/2004/kanon/


 
 
 
 

 

Den røde tråd 3. - 6. årgang  

 
 

SKABELON Den røde tråd - den der skal følges herefter - tilrettes løbende og mindst en gang årligt i PLF 

Årgang 3. årgang 4. årgang 5. årgang 6. årgang 

 Overskrift Overskrift Overskrift Overskrift 

Emner og temaer ● eventyr - den 
overordnede genre 

 
generel genrekendskab 

● faktabøger 
 
 

● gys og gru - den 
overordnede genre 

 
generel genrekendskab 

● billedfortællinger 
● filmens virkemidler 

 

● digte/lyrik - den 
overordnede genre 

 
generel genrekendskab 

● skønlitteratur 

● fantasy - den 
overordnede genre 

 
generel genrekendskab 

● avis 
● dr.dk -ligetil.dk 

 

Læsning 
 
3.-4. kl.: 
Opmærksomheds
punkt: Eleven kan 
læse tekster om et 
velkendt fagligt 
emne med ca. 120 
ord pr. minut. 
 
 
5.-6. kl.: 
Opmærksomheds
punkt: Eleven kan 
opdage egne 
forståelsesproble
mer og anvende 
relevante 
strategier til at 
afhjælpe dem og få 
overblik over 
teksten. 

Læsekontrakt 
ElevIntra 
 
Læseforståelse 
Materiale: Læseforståelse i 
praksis 
Stil selv spørgsmål aug-okt 
Læsetaktikken jan-april 
 
 

Læsekontrakt 
ElevIntra 
 
Læseforståelse 
 

Læsekontrakt 
ElevIntra 
 
Læseforståelse 
Materiale: Drageherren 
 
 
Faglig læsning 
dr.dk/ligetil 
 
Læseteknik 
Front Read. 

Læsekontrakt 
ElevIntra 
 
Læseforståelse og 
læseteknikker 
Materiale: Læs med! ?? Læs 
på??? 
aug-okt 
jan-april 
 
 
Faglig læsning 
dr.dk/ligetil 
 
Læseteknik 
 
Læsetaktikken 30 
lektioner(anbefales at køre 
et kort intensivt forløb) 

Det nordiske 
fællesskab 

danskfaget 3 
 

● svensk 
Materiale “Norden i skolen” 

danskfaget 4 
 

● norsk 

danskfaget 5 
 

● svensk/norsk 

danskfaget 6 
 

● svensk/norsk 

Fremstilling 
 
 
3.-4. kl.: 
Opmærksomheds
punkt: Eleven kan 
formulere en 
sammenhængend
e tekst med en 
tydelig 
tekststruktur, fx 
en beretning eller 
en beskrivelse af 
et velkendt 
fænomen. 

Forfatterspire 
(frilæsning.dk) 
 
Grammatik 

● 120 ord 
● ordforråd 
● ordklasser 
● lydlære 
● morfem kursus 
● diktat 

 
 

Forfatterspire 
(frilæsning.dk) 
 
Grammatik 

● tegnsætning 
● ordforråd 
● ordklasser 
● sætninger og led 
● retstavning 

(vokaltrappen) 
● morfem kursus 
● diktat 

 
 
 

Når bogstaver mødes. 
Skrivedysten. 
 
Grammatik/grammatip 

● tegnsætning 
● ordklasser 
● sætninger og led 
● retstavning 
● ordforråd 
● morfem kursus 
● Diktat 

 
 
 

Skrivedysten -der 
udkommer en ny hvert år, 
men de forrige kan fint 
bruges. 
 
Grammatik 

● tegnsætning 
● ordklasser 
● sætninger og led 
● retstavning 
● ordforråd 
● morfem kursus 

 
 
 

Fortolkning ● tomme pladser 
● virkemidler 
● handlinger 
● motiver 
● konflikter 
● fortolkning 
● personkarakteristik 
● dramatisere 

 

● tomme pladser 
● virkemidler 
● handlinger 
● motiver 
● konflikter 
● fortolkning 
● personkarakteristik 
● dramatisere 

 

Eleven kan læse med 
fordobling; På, mellem og bag 
linjerne.  
 
Eleven kan undersøge 
fortællerpositioner og har 
viden om fortællertyper. 
 
Eleven kan udtrykke sin 
tekstforståelse gennem 
medskabelse af teksten. 
 
Eleven har viden om metoder 

Eleverne kan skelne mellem 

motiv og tema. 

Eleverne kan i én sætning 

skrive deres bud på en 

novelles tema. 

Eleverne kan skelne mellem 

flashback og flashforward i en 

æstetisk tekst, 

 



 
 
 
 

 

til medskabende arbejde. 
 
Eleven kan anmelde litteratur 
og andre æstetiske tekster og 
har viden om 
anmeldelsesgenrer. 
 
Eleven kan sætte teksten i 
forhold til andre værker. 
Eleven har viden om 
intertekstualitet. 
 
 

Eleverne har viden om 

litterære virkemidler så som 

● metaforer 

● billedsprog 

● sammenligninger 

● faste vendinger 

● besjæling 

● personificering 

● bogstavrim 

● gentagelser 

● synonymer og 

antonymer. 

 

Kommunikation ● simpel fremlæggelse 
med fokus på 
budskab og 
modtager. 

● digital adfærd 
 
 

● simpel fremlæggelse 
med fokus på 
budskab og 
modtager. 

● digital adfærd 
 

Eleven kan påtage sig roller i 
samtalesituationer 
 
Eleven kan bruge kropssprog 
og stemme i oplæsning og 
mundtlig fremlæggelse. 
 
Eleven kan vurdere 
konsekvensen af ytringer på 
internettet 
 
Eleven kan videndele og 
samarbejde via internettet 
 
Eleven har viden om 
samarbejdsmuligheder på 
internettet 
 
Eleven kan indgå i sprogligt 
mangfoldige situationer 
 
Eleven kan trække tråde fra et 
sprog til et andet 
 
Eleven har viden om sprogets 
historie og sprogfamilier 
 

Eleven kan påtage sig roller i 
samtalesituationer 
Eleven kan tage forskellige 
roller i en styret debat 
Eleven kan bruge kropssprog 
og stemme i oplæsning og 
mundtlig fremlæggelse 
Eleven har viden om talerens 
virkemidler 
Eleven kan vurdere 
konsekvensen af ytringer på 
internettet 
Eleven kan videndele og 
samarbejde via internettet 
Eleven kan skabe fælles 
fortællinger sammen med 
andre 
Eleven kan indgå i sprogligt 
mangfoldige situationer 
Eleven kan kommunikere i 
enkle situationer med 
nordmænd og svenskere 

IT Skoletube programmer Skoletube programmer Skoletube programmer Skoletube programmer 

Litteraturkanon 
forfatterskab 
litteraturhistorisk 
materiale 

● H.C Andersen 
 
 

● kanon i dansk 3  
- vi bruger bogens tekster til 
at illustrere tiden og 
kendskab til 
litteraturhistorie. (vi læser 
andre tekster end 
forfatteren) 

● Benny Andersen 
 
 

● kanon i dansk 4 
- vi bruger bogens tekster til 
at illustrere tiden og 
kendskab til 
litteraturhistorie. (vi læser 
andre tekster end 
forfatteren) 
 

● Cecil Bødker 
 
 

● kanon i dansk 5 
- vi bruger bogens tekster til 
at illustrere tiden og 
kendskab til 
litteraturhistorie. (vi læser 
andre tekster end 
forfatteren) 
 

● Jeppe Aakjær 
 
 

● kanon i dansk 6 
- vi bruger bogens tekster til 
at illustrere tiden og 
kendskab til 
litteraturhistorie. (vi læser 
andre tekster end 
forfatteren) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://pub.uvm.dk/2004/kanon/


 
 
 
 

 

Litteraturkanon, http://pub.uvm.dk/2004/kanon/ 

Tillæg til folkeskolen Den fælles kanon Tillæg til de gymnasiale uddannelser 

Danske folkeeventyr 
Johan Herman Wessel 
B.S. Ingemann 
Chr. Winther 
Jeppe Aakjær 
Thøger Larsen 
H.C. Branner 
Egon Mathiesen 
Halfdan Rasmussen 
Tove Ditlevsen 
Benny Andersen 
Cecil Bødker 
Ole Lund Kirkegaard 

Folkeviser 
Ludvig Holberg 
Adam Oehlenschläger 
N.F.S. Grundtvig 
St. St. Blicher 
H.C. Andersen 
Herman Bang 
Henrik Pontoppidan 
Johannes V. Jensen 
Martin Andersen Nexø 
Tom Kristensen 
Karen Blixen 
Martin A. Hansen 
Peter Seeberg 
Klaus Rifbjerg 

Sagaer 
Thomas Kingo 
H.A. Brorson 
Johannes Ewald 
Emil Aarestrup 
Søren Kierkegaard 
Henrik Ibsen 
J.P. Jacobsen 
Sophus Claussen 
Hans Kirk 
Villy Sørensen 
Inger Christensen 
 
 
rød=indskoling 
grøn=mellemtrinnet 
blå=udskoling 

 
 
 
 

  

 

http://pub.uvm.dk/2004/kanon/
http://pub.uvm.dk/2004/kanon/
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DEN RØDE TRÅD / KULTURFAG + DANSK 
 

 

Sammenhæng og fordeling af emner og temaer 

Hvorfor? 
● Sikre kontinuitet i afdelingens arbejde med den enkelte elevs læring, så eleverne bliver så dygtige, som de kan.  
● For at skabe progression og sammenhænge mellem elevernes læring indenfor de humanistiske- og kulturfaglige kundskabs- og færdighedsområder. 
● At styrke og lette samarbejdet om årsplanlægningen i det/de relevante fag-PLF’s, og skabe grobund for effektiv vidensdeling. 

 
Hvordan? 

● Ved at skabe sammenhæng mellem faglige emner og temaer i de 2-4 fagblokke. 
● Ved at sikre en videns- og færdighedsmæssig progression gennem en mangfoldighed af faglige tilgange, processtyring, projektorienteret tilrettelæggelse med 

elevinddragelse og klare rammer og forventninger. 

7. årgang - DANSK HISTORIE 

Faglige emner og temaer 
● Overgangen fra barn til voksen 
● Billedanalyse 
● FrontRead 
● Eventyrgenren 
● Det nordiske sprogfællesskab 
● Krimi 
● Uge sex 
● Retorik og tale (konfirmationstale) 
● Journalistik 
● Digte for begyndere 

 
Retskrivning, grammatik og læsning 

● ST-7 tre gange årligt (sommer, vinter og forår) 
● Læseprøver 
● Skrivetræning 
● Tegnsætning 
● Retstavning 
● Projektuge 
● Romanlæsning: fiktive værker fx “I år er alting anderledes”, 

“Sølvbroen” 

Faglige emner og temaer 
● Kildekritisk kursus + slide 27 + 28 
● Enevælden i Danmark 
● Fra enevælde til demokrati 
● Konfirmation - før og nu 
● De Slesvigske Krige - fokus på årsag/virkning og fortællinger. 
● Slaveriets ophør 
● Myter i danmarkshistorien 

○ Vikingerne 
○ Absalon 
○ Dannebrog falder ned? 

● Køn i historien 

 

Sammenhæng og fordeling af emner og temaer 

8. årgang - DANSK HISTORIE SAMFUNDSFAG KRISTENDOMSKUNDSKA
B 

Faglige emner og temaer 
● Fucking Forelsket (16/17) 
● Novelle-/kortfilm (15/16) 
● Kortfilm (16/17) 
● Romantikken (16/17) fokus på maleri og 

digte. 
● Det moderne gennembrud - fokus på 

novelle- og billedanalyse (16/17) 
● Novellen som genre (16/17) 
● Yayah Hassan (16/17) 
● En To Tre Nu 

Retskrivning, grammatik og læsning 
● ST-8 tre gange årligt  
● (sommer, vinter og forår) 
● Romanlæsning:  

○ Supernova 
○ Tranedans  
○ Med ilden i ryggen 

● Projektopgave - øve  
● Prøveform B - øve 
● Læsning - læsestrategier, læsehastighed 

“Læs på” 
● Retstavning - staveregler, tegnsætning, 

ordkendskab 
● Terminsprøver 

Faglige emner og temaer 
● Industrialisering med fokus på 

oplysningstid og 
demokratisering (16/17) 

● Oplysningstiden (15/16) 
● Fra enevælde til demokrati 
● Industrialiseringen (15/16) 
● 1. verdenskrig 
● Første Verdenskrig (16/17) 
● Mellemkrigstiden 
● Mellemkrigstiden (16/17) 
● 2. verdenskrig - Danmark besat 

(15/16) 
● Anden Verdenskrig med fokus på 

Holocaust (16/17) 

Faglige emner og temaer 
● Hvad er samfundsfag - med 

fokus på 
samfundsvidenskabelige 
undersøgelser (16/17) 

● Ideologier og de politiske partier 
i Danmark (15/16) 

● Ideologier og politiske partier 
(16/17) 

● Tjek på økonomien (15/16) 
● Økonomiske sammenhænge 

(16/17) 
● Økonomi og velfærdssamfundet 

(15/16) 
● Økonomi og velfærdssamfundet 

(16/17) 
● Individ og fællesskab (16/17) 

Faglige emner og temaer 
● Kristendommens 

historie (15/16) 
● Kristendommens 

historie (16/17) 
● Bibelske 

fortællinger 
(15/16) 

● Bibelske 
fortællinger 
(16/17) 

● Jødedommen 
(15/16) 

● Jødedommen 
(16/17) 

● Islam (15/16) 
● Islam (16/17) 

 

Sammenhæng og fordeling af emner og temaer 

9. årgang - DANSK HISTORIE SAMFUNDSFAG KRISTENDOMSKUNDSKAB 

 

https://drive.google.com/a/horsens-skoler.dk/folderview?id=0B0Wn6FOwqxGifnFYTlQxeHdHcnA0UTRmTURUMEVaek84NXhPczJZOU1xbzBYSlhqWkJod0U&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B0Wn6FOwqxGifkNJMUk2MzFqUW1wM1dZaUd2WE9pVTRmNkFuaW4zOGlyQWNuUmxidU1OMFk
https://drive.google.com/open?id=0B0Wn6FOwqxGiMk5oZ1h2bl9veHM
https://drive.google.com/open?id=0B9IsH9zA0nJea3NvX1BZNzZ3OVE
https://drive.google.com/open?id=0B0Wn6FOwqxGiQm9rbFV5V0xkSHc
https://drive.google.com/a/horsens-skoler.dk/folderview?id=0B0Wn6FOwqxGidlJZYUd6TkItSjA&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B0Wn6FOwqxGiVWFmeURXUmx3R2M
https://drive.google.com/a/horsens-skoler.dk/folderview?id=0B0Wn6FOwqxGifnFYTlQxeHdHcnA0UTRmTURUMEVaek84NXhPczJZOU1xbzBYSlhqWkJod0U&usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1hMfKx8-ov_xhkFT21lE7_Z9ldrqNuoRxdRbuYij1ngs/edit#slide=id.g130b14ef6b_0_29
https://drive.google.com/a/horsens-skoler.dk/folderview?id=0B0Wn6FOwqxGifnZLMXN3M3hlanpEa3pVMW9IcmlwZVBJQnM5MFFxdFhKNmQzSVlDdDJOTGs&usp=sharing
https://drive.google.com/a/horsens-skoler.dk/folderview?id=0B0Wn6FOwqxGiLVFNSmhkU0VGbU0&usp=sharing
https://drive.google.com/a/horsens-skoler.dk/folderview?id=0B0Wn6FOwqxGib1hIWU80MVZkUjA&usp=sharing
https://drive.google.com/a/horsens-skoler.dk/folderview?id=0B0Wn6FOwqxGiMjMyT2pNYTIwRE0&usp=sharing
https://drive.google.com/a/horsens-skoler.dk/folderview?id=0B0Wn6FOwqxGiV2VWWWhyTm4wYVk&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B0Wn6FOwqxGiQzhSLUxiYmJFaEE
https://drive.google.com/a/horsens-skoler.dk/folderview?id=0B0Wn6FOwqxGiTDRDUi0zbG5WbGc&usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B9IsH9zA0nJeclVsRnFkdXZXT0E?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B0Wn6FOwqxGieXdSQzU4Yy1GVGs
https://drive.google.com/drive/folders/0B9IsH9zA0nJeclVsRnFkdXZXT0E?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B0Wn6FOwqxGiVU1lU3dUVjVTaUE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B0Wn6FOwqxGiUUZfejhQM0FPY0U?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B9IsH9zA0nJeTmx6MmhqelZWdlE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B9IsH9zA0nJeTzRaeGxLTkRRZ1U?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B9IsH9zA0nJeRjFsWUtRME5OY3c?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B8k-2Sai73A7aGxaZmhHYkZEMUE
https://drive.google.com/drive/folders/0B0Wn6FOwqxGicUNmRDdGOTlSZEk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B0Wn6FOwqxGicUNmRDdGOTlSZEk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B0Wn6FOwqxGicUNmRDdGOTlSZEk?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B0Wn6FOwqxGiZjB3V0JrU2Zpa1U
https://drive.google.com/open?id=0B0Wn6FOwqxGiZjB3V0JrU2Zpa1U
https://drive.google.com/open?id=0B0Wn6FOwqxGidDZZeUpubi1zc28
https://drive.google.com/a/horsens-skoler.dk/folderview?id=0B0Wn6FOwqxGiOFdJVWJBU1RlUDA&usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B0Wn6FOwqxGiNGM4UDFYUWRpamM?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B0Wn6FOwqxGiflpsblBpcEZaTTVLRGFnUElHMGhPaEViMU1HQThJM1AzWW5nbW1ZUTcxVm8
https://drive.google.com/drive/folders/0B0Wn6FOwqxGiY21BdjhEUk1iWmM?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B0Wn6FOwqxGiflRtb25kT1M3Sy1nSXBNRkRBTktpTDJtZTBFQkhoNjh3SjVnamhod3FLVzA
https://drive.google.com/drive/folders/0B0Wn6FOwqxGiQ2Zla2lERVhWWUE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B0Wn6FOwqxGiQ2Zla2lERVhWWUE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B0Wn6FOwqxGiNldzYlhRMWtUbEE?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B0Wn6FOwqxGifmpFeE5TYlozRG9aeDhCR1Z2NEFUUjZoLTFGNXRwN2d5eDRJMmluemhrcm8
https://drive.google.com/open?id=0B0Wn6FOwqxGifmpFeE5TYlozRG9aeDhCR1Z2NEFUUjZoLTFGNXRwN2d5eDRJMmluemhrcm8
https://drive.google.com/drive/folders/0B0Wn6FOwqxGiaFFZM1BFaC1SalE?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B0Wn6FOwqxGiVWVYbGlRNHlNS2s
https://drive.google.com/drive/folders/0B0Wn6FOwqxGiUl9uREU4UVhqRFk?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B0Wn6FOwqxGiNkNnaElzZlB6ZzQ
https://drive.google.com/drive/folders/0B0Wn6FOwqxGiOF83cTNySF94Y0U?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B0Wn6FOwqxGiN0k5M3VzSjBiNWs?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B0Wn6FOwqxGiblVHdEJWZlBZVlE
https://drive.google.com/open?id=0B0Wn6FOwqxGiblVHdEJWZlBZVlE
https://drive.google.com/drive/folders/0B0Wn6FOwqxGiZ1J5NWliZDM5OGc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B0Wn6FOwqxGiZ1J5NWliZDM5OGc?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B0Wn6FOwqxGiWTA3cHdKVkI5UUU
https://drive.google.com/open?id=0B0Wn6FOwqxGiWTA3cHdKVkI5UUU
https://drive.google.com/drive/folders/0B0Wn6FOwqxGiUUhDYjh4TmNFTDA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B0Wn6FOwqxGiUUhDYjh4TmNFTDA?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B0Wn6FOwqxGiVXFuanRZVklPdXc
https://drive.google.com/drive/folders/0B0Wn6FOwqxGiNUlWRmlpTmQwM00?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B0Wn6FOwqxGiX1NraXRrWDFnYVE
https://drive.google.com/drive/folders/0B6N2Hh6ijmCmempFcWxBNHZwMGc?usp=sharing


 
 
 
 

 

Faglige emner og temaer 
● Essay, klumme  
● Debatindlæg 
● Dokumentarfilm 
● Tv-reklamer 
● Graphic novel 
● Før, under og efter krigen 
● 60’er - 70’er litteratur og 

kunst 
● 80’er - 90’er litteratur og 

kunst 
● 00’erne til i dag litteratur og 

kunst 
● Repetition:  

○ Romantikken 
○ Det moderne 

gennembrud 
● Romanlæsning: 

○ Roman 1 “1-2-3-NU” 
○ Roman 2 

               “Komatøs” 
● Spillefilm: 

○ Ondskab 
 
Retskrivning, grammatik og læsning 

● ST-9 tre gange årligt 
(sommer, vinter og forår) 

● Læseprøver 
● Projektuge 
● Prøveform B 
● Læsning - læsestrategier, 

læsehastighed 
● Retstavning - staveregler, 

tegnsætning, ordkendskab 
● Terminsprøver 

Faglige emner og temaer 
● Den kolde krig - FN og NATO 

+ menneskerettigheder 
(16/17) 

● Ungdomskultur og velfærd 
● Danmark og EU (16/17) 
● USA’s historie (16/17) 
● Repetition (16/17) 

Faglige emner og temaer 
● Danmark og EU (15/16) 
● Danmark og EU (16/17) 
● Økonomi og bæredygtighed 

(15/16) 
● Danmark i verden (Krige og 

konflikter siden 11. 
september 2001) (15/16) 

● USA’s politiske system 
(16/17) 

● Det danske politiske system? 
● Repetition (16/17) 

Faglige emner og temaer 
● Etik og filosofi - det gode liv 

(16/17) 
● Østens religioner (16/17) 
● Kristendommen i Danmark i 

fortiden, nutiden og 
fremtiden (15/16) 

● Repetition (16/17) 
● Troens Træ (16/17) 

 
 

Progressionstænkning ift. arbejdsmetoder, strategier for opgaveløsning og formidling 

7. årgang 8. årgang 9. årgang Fælles Mål 

Læsning: 
● Faglig læsning 

(Før-, under-, og 
efterlæsning) 

● Skønlitterær læsning 
● FrontRead med fokus på 

læsehastighed og 
læsestrategier. 

● Stadig fokus på 
automatiseret afkodning 

● Introduktion til 
Folkeskolens Læseprøve 
(FP9) 

 
Fremstilling: 

● At strukturere et mundtligt 
oplæg ved hjælp af digitale 
præsentationsværktøjer. 
(Jf. hvordan ud fra rammer 
og forventninger) 

● FP9-genrer 
Artikel 
Debatindlæg 
Reportage 
Tale 
Brev 

 
 
 
 
 

Læsning: 
● Faglig læsning 

(Før-, under-, og 
efterlæsning). 

● Fokus på sammenhæng 
mellem tekst og kontekst - at 
sætte tekster i relation. 

● Automatiseret afkodning. 
● Fokus på automatisering af 

Folkeskolens Læseprøve 
(FP9). 

 
 
 
Fremstilling: 

● Automatisere en 
struktureret mundtlig 
formidling ved hjælp af 
præsentationsværktøjer 
med fokus på 
problemstilling, 
indholdsfortegnelse, 
konklusion og kilder. 

● FP9-genrer 
Novelle 
Interview 
Anmeldelse  
Artikel 
Reportage 

 
 

Læsning: 
● Faglig læsning 

(Før-, under-, og 
efterlæsning). 

● Fokus på sammenhæng 
mellem tekst og kontekst - at 
sætte tekster i relation. 

● Automatiseret afkodning. 
● Fokus på automatisering af 

Folkeskolens Læseprøve 
(FP9). 

● Læse-/løsningsstrategier for 
læseprøven (FP9) 

 
Fremstilling: 

● Automatisere en 
struktureret mundtlig 
formidling ved hjælp af 
præsentationsværktøjer 
med fokus på 
problemstilling, 
indholdsfortegnelse, 
konklusion og kilder. 

● FP9-genrer 
Essay 
Klumme 
Debatindlæg 
Reportage 
Erindring 
Novelle 
Blogindlæg 

Se link for forenklede fælles mål 
http://www.emu.dk/omraade/gsk-l
ærer/ffm/dansk 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B0Wn6FOwqxGiRUg3dURRcEpMaE0
https://drive.google.com/drive/folders/0B6N2Hh6ijmCmNmY1X3FlRGtFUU0
https://drive.google.com/drive/folders/0B8k-2Sai73A7czBTVlU4SVpzdWs
https://drive.google.com/drive/folders/0B6N2Hh6ijmCmSmFYeGtnUTNxSVE
https://drive.google.com/drive/folders/0B8k-2Sai73A7ZDQ0M2hGNWdnMTA
https://docs.google.com/presentation/d/1EbPcQ-2wDa1oQUKNiAs6dgRxo2MAM32aLQm76m9gEiY/edit#slide=id.p
https://drive.google.com/drive/folders/0B0Wn6FOwqxGiMEJxTXlieWFlNTQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B0Wn6FOwqxGiMEJxTXlieWFlNTQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B0Wn6FOwqxGiMEJxTXlieWFlNTQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B0Wn6FOwqxGiMGY4NnBGRUt1MGs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B0Wn6FOwqxGiU25fWmdDY2ZVd1E?usp=sharing
https://drive.google.com/a/horsens-skoler.dk/folderview?id=0BwYvj_huq75HbW9nQkdneGxkb00&usp=sharing
https://drive.google.com/a/horsens-skoler.dk/folderview?id=0BwYvj_huq75HR0ZtUklBQkE2Mkk&usp=sharing
https://drive.google.com/a/horsens-skoler.dk/folderview?id=0BwYvj_huq75HYjNHUHBHSzgxMUU&usp=sharing
https://drive.google.com/a/horsens-skoler.dk/folderview?id=0BwYvj_huq75HYjNHUHBHSzgxMUU&usp=sharing
https://drive.google.com/a/horsens-skoler.dk/folderview?id=0BwYvj_huq75HYjNHUHBHSzgxMUU&usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B0Wn6FOwqxGiV1BiY2g5R2haSDg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B0Wn6FOwqxGieFNPTkRWXzQ2X2M?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B0Wn6FOwqxGiRFBNMlFHVnJ5RFU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B0Wn6FOwqxGiWTJvRXhaOWJzVkk?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B0Wn6FOwqxGifjdQMDV3amJQRS1MRzJraEtlN3dac2xqQ2tRNUU1RFUzRGNEQ0NtTGpVNWs
https://drive.google.com/open?id=0B0Wn6FOwqxGifjdQMDV3amJQRS1MRzJraEtlN3dac2xqQ2tRNUU1RFUzRGNEQ0NtTGpVNWs
https://drive.google.com/open?id=0B0Wn6FOwqxGifjdQMDV3amJQRS1MRzJraEtlN3dac2xqQ2tRNUU1RFUzRGNEQ0NtTGpVNWs
https://drive.google.com/drive/folders/0B0Wn6FOwqxGiWFcyeV9nemo1SjQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B8k-2Sai73A7ZGl0T1Bpel9qZHc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B0Wn6FOwqxGiRUg3dURRcEpMaE0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B0Wn6FOwqxGickdWMm94SWtXSEk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B0Wn6FOwqxGiWkpLWnY3S3ZNV2s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B0Wn6FOwqxGickdWMm94SWtXSEk
https://drive.google.com/drive/folders/0BwYvj_huq75HU1lFcW9uWDFQZmc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B0Wn6FOwqxGiRUg3dURRcEpMaE0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B0Wn6FOwqxGickdWMm94SWtXSEk
https://drive.google.com/drive/folders/0B0Wn6FOwqxGiWkpLWnY3S3ZNV2s?usp=sharing
http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/dansk
http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/dansk


 
 
 
 

 

 
Fortolkning: 

● Skabe kendskab til 
anvendelsen af 
analysemodeller. 

● Særligt fokus på arbejdet 
med genretræk. 

● Skabe sammenhæng mellem 
litteratur og analysearbejde. 

● Skabe mulighed for at sætte 
ord på en umiddelbar 
oplevelse af en tekst, og 
dernæst sætte ord på 
budskab/tema. 

● At have fokus på 
fortolkningsdiversitet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunikation: 

● At kunne indgå i en 
rammesat dialog ang. 
tekster, kunstværker og 
elev-elev feedback 

● Fokus på norsk og svensk. 
● At vise tydelige 

forventninger til elevens 
arbejde med kropssproget 
bl.a. ved mundtlige oplæg, 
oplæsning og ved dramaspil. 

● Fokus på den demokratiske 
dialog, hvor eleven får 
mulighed for at udtrykke 
egne meninger og 
holdninger til givent emne 
og/eller tema. 

 

 
Fortolkning: 

● Skabe kendskab til 
anvendelsen af 
analysemodeller. 

● Særligt fokus på arbejdet 
med genretræk og teksters 
forskellige udtryk og formål. 

● Skabe sammenhæng mellem 
litteratur, analysearbejde og 
litteraturhistoriske perioder. 

● Skabe mulighed for at sætte 
ord på en umiddelbar 
oplevelse af en tekst, og 
dernæst sætte ord på 
budskab/tema. 

● At have fokus på 
fortolkningsdiversitet. 

● Fokus på kronologisk 
forståelse af 
litteraturhistorien og dens 
kendetegn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunikation: 

● At kunne indgå i en 
rammesat dialog ang. 
tekster, kunstværker og 
elev-elev feedback. 

● At vise tydelige 
forventninger til elevens 
arbejde med kropssproget 
bl.a. ved mundtlige oplæg, 
oplæsning og ved dramaspil. 

● Fokus på den demokratiske 
dialog, hvor eleven får 
mulighed for at udtrykke 
egne meninger og 
holdninger til givent emne 
og/eller tema. 

 
Fortolkning: 

● Sikker anvendelse af 
danskfaglige begreber fra 
analysemodeller. 

● Fokus på de danskfaglige 
analysebegrebers betydning 
og formål. 

● Særligt fokus på arbejdet 
med genretræk og teksters 
forskellige udtryk og formål. 

● Skabe sammenhæng mellem 
litteratur, analysearbejde og 
litteraturhistoriske perioder. 

● Skabe mulighed for at sætte 
ord på en umiddelbar 
oplevelse af en tekst, og 
dernæst sætte ord på 
budskab/tema. 

● At have fokus på 
fortolkningsdiversitet. 

● Fokus på kronologisk 
forståelse af 
litteraturhistorien og dens 
kendetegn. 

● Fokus på 
sammenligninger/perspekti
vering mellem 
litteraturhistoriske perioder 
og læste tekster. 

 
Kommunikation: 

● At kunne indgå i en 
rammesat dialog ang. 
tekster, kunstværker og 
elev-elev feedback. 

● At vise tydelige 
forventninger til elevens 
arbejde med kropssproget 
bl.a. ved mundtlige oplæg, 
oplæsning og ved dramaspil. 

● Fokus på den demokratiske 
dialog, hvor eleven får 
mulighed for at udtrykke 
egne meninger og 
holdninger til givent emne 
og/eller tema. 

● Viden om krav til den 
mundtlige prøve, Prøveform 
B. 

 
 
 
 
 
 

 


