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    Strukturen i undervisningen 

 

Undervisningsministeriet har udarbejdet nogle fælles mål for elevernes 

læring, som undervisere skal forfølge. Derudover er der en række test, 

det er bestemt eleverne skal igennem i deres skoleperiode. I denne 

folder har vi forsøgt at lave et overblik til jer forældre over, hvordan vi 

bruger disse mål og test, samt hvilke færdigheder jeres barn skal mestre 

på hvert klassetrin. Derudover handler folderen om, hvad I kan gøre 

hjemmefra for at støtte jeres børn bedst muligt.  

 

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grønvangskolens vision: 

Grønvangskolen er læring for livet.  

Med mod til mening og fællesskab, når vi mål! 

Værdigrundlag 

Faglighed – der skaber glæde ved læring og læring for livet. 

Anerkendelse – af eget, andres og fællesskabets værd. 

Engagement – i læring, udvikling og velfærd 
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Læse og skriveprogression 
Ud fra fælles mål omkring læsning, arbejder vi på Grønvangskolen frem 

mod, at eleverne kan nogle helt bestemte ting: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter 1. klassetrin: 

- Jeg kender forskel på en fagtekst og en skønlitterær tekst  

- Jeg kender og kan anvende før-læsestrategier  

- Jeg kender forskellige læseformål (bruge det, opleve, lære mm) 

- Jeg kan bruge bogstavernes lyde til at skrive ord, sætninger og små 

beskeder  

- Jeg kan vurdere mit eget og andres arbejde og give positiv respons 

- Jeg kan anvende store/små bogstaver i håndskrift 

- Jeg kan finde en bog passende til mit let tal  

- Jeg kan forbinde tekstens emne med egen viden 

- Jeg kan arbejde både mundtligt og skriftligt med en læst tekst 

- Jeg kan motivere mig selv og give mig selv udfordringer 

- Jeg kan samarbejde og deltager aktivt i undervisningen 

 

 

Efter 0. klassetrin: 

- Jeg kender navn, lyd og udseende på mindst 20 bogstaver  

- Jeg kan arbejde med rim, bogstavlyde, ord og sætningsdannelse 

- Jeg kan skrive nogle bogstaver og børnestave 

- Jeg kan vurdere mit eget og andres arbejde  

- Jeg kan deltage i samtaler om en læst tekst 

- Jeg kan skifte imellem og lytte og ytre mig 

- Jeg kan motivere mig selv og koncentrere mig om arbejdet 
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Efter 2. klassetrin:  

- Jeg læser flydende og øger min læsehastighed 

- Jeg bruger læsestrategier automatisk 

- Jeg kan læse, forstå, analysere og fortolke nogle tekster 

- Jeg kan finde passende bøger (niveau, emne, opstilling) 

- Jeg kan tale om: tid, sted, handling og personer, samt finde overskrifter 

til de enkelte afsnit. 

- Jeg kan lytte til andres oplæsning og øve selv at læse tydeligt og 

engageret. 

- Jeg kan stave lette ord og udvide sætninger – spørge ind til og lave om til 

spørgsmål. 

- Jeg kan skrive en tekst ud fra forskellige kriterier, f.eks. berettende og 

kronologisk samt med sproglige virkemidler 

- Jeg kan anvende store/små bogstaver korrekt 

- Jeg kan bruge forskellige former af grammatik, bl.a.: fra nutid til datid, 

bøjninger af ord, staveregler, punktum, ordklasser, talemåder, ordsprog og 

lign. 

- Jeg kan samarbejde og deltager aktivt i undervisningen 

- Jeg har selvkontrol og ved hvordan jeg lærer bedst 
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Evaluering  
 

Vi evaluerer løbende eleverne i deres daglige arbejde igennem 

observation, vurdering af arbejdsindsats, læseudvikling (lus) og test. I år 

er der et ressourceteam i indskolingen, som arbejder sammen om at 

støtte eleven. Hvis det vurderes nødvendigt tages en ordblinderisikotest. 

Derudover tilbydes eleverne IT støtte i undervisningen efter behov.  

Følgende test tages i indskolingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test i 0.klasse: 
Sprogscreening: Alle elever sprogscreenes ca. 3 mdr. efter skoleopstart. 

- Screeningen viser elevernes sprogforståelse, afkodnings evner og 

bogstavkendskab.  

 

Test i 1.klasse 
Ordlæseprøve: 2 gange om året (efterår + forår) 

- Prøven viser elevernes færdigheder inden for læsning af korte ord. 

 

Test i 2. klasse 
Staveprøve: 1 gang om året (efterår) 

- Prøven viser elevernes færdigheder i at sætte lyde sammen til ord og 

stave korrekt. 

Nationaltest: 2 gange om året (efterår + forår) 

- Prøven viser elevernes evner indenfor sprogforståelse, afkodning og 

tekstforståelse. 

DVO: 1 gang om året (forår/sommer) 

- Prøven viser, hvilke eleverne der har tendens til ordblindhed og skal testes 

yderlige i start 3. klasse. 
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LUS 

Udover disse test bruger vi et evalueringsredskab kaldet LUS. LUS 

betyder ”Læse Udviklings Skema” og er den måde vi vurderer elevernes 

evner til at angribe bogstavernes lyde, bruge strategier til læsning mm. 

Vi bruger denne vurderingsmetode løbende i løbet af året, så vi hele 

tiden har føling med elevernes niveau og kan tilrettelægge undervisningen 

herefter.  

I vores LUS har vi inddraget SUS, som står for ”Skrive Udviklings 

Skema”. Det betyder, at vi også vurderer elevernes evner indenfor 

skrivning af bogstaver, stavning, sammensætning af sætninger mm.  

Her er en kort oversigt over de forskellige LUS m SUS punkter: 

1.-2. klasse 

Trin 1: Jeg kan genkende og skrive mit navn.  

Trin 2: Jeg er sikker i læseretningen.  

Trin 3: Jeg kan ”lege-læse” højt ud fra billeder og kendte ord 

             Jeg kan rime og kender ca. 24 bogstavers navn. 

             Jeg kan tegne/skrive nogle bogstaver. 

Trin 3 er målet efter 0. klasse 
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Trin 4: Jeg kan læse kendte ord med ordbilleder og genkende læste ord. Jeg 

siger 1.lyd i nye ord. 

Trin 5: Jeg kan danne nye ord af kendte ord og koble lyde på ukendte ord. Jeg 

begynder at tappe. Jeg kan fortælle beskrivende om en situation. 

Trin 6: Jeg bruger læsestrategier ved nye ord og retter mig selv når jeg læser 

forkert. Jeg kan børnestave og skrive små ord.  

Trin 7: Jeg læser mere sikkert og retter mig selv automatisk. Jeg kan 

genfortælle hvad jeg har læst. Jeg kan skelne mellem store og små bogstaver.  

Trin 8: Jeg kan skrive en dikteret sætning via lydene. Det skal kunne læses af 

andre og mig selv.  

Trin 9: Jeg får læst alle ord uden at springe nogen over. Det er okay, at det går 

langsomt. Jeg kan stave lette ord og skriver uden at spejlvende. 

Trin 10: Jeg læser og bruger strategierne uden at tænke over det. Det går lidt 

hurtigere. Jeg kan fortælle, hvad jeg har læst. Jeg kan opfylde disse krav for 

skrivning: Skrive på linje – alle lydene med i stavning. 

Trin 10 er målet efter 1. klasse 

 

 

Trin 11: Jeg bruger alle mine strategier automatisk og læser ca. 60 ord pr. 

minut i en passende tekst. Jeg skriver som jeg taler – jeg forbinder sætninger 

med ’og’ og’så’ – jeg kan læse min egen skrift højt – jeg skriver på linjen. -  

Trin 12: Jeg kan læse ca. 80 ord pr. minut i en passende tekst og holder kun 

få pauser. Jeg kan genfortælle og svare på spørgsmål til teksten.  

 

Trin 12 er målet efter 2. Klasse 
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Den ekspanderende fase (jeg læser for at lære, og jeg kan 

læse på mange måder) 

Trin 13: Jeg læser sikkert og med fast tempo og stopper kun ved svære ord. 

Jeg kan læse en ukendt tekst med ca. 80 ord pr. minut. 

Trin 14: Jeg læser i fast tempo ca. 100 ord pr. minut i en ukendt tekst. Jeg 

kan søge efter et ord i teksten og gengive, hvad jeg har læst. Jeg kan finde 

ord i en tekst side. Jeg kan skrive med punktum – blander ikke stort/lille 

bogstav – læselig skrift – jeg skriver lange sætninger med fyldeord. 

Trin 15: Jeg læser uden stop ca. 120 ord pr. minut i en ukendt tekst. Jeg 

bruger stemmen til at virkeliggøre historien (spændende, råber mm). Jeg 

holder pause ved punktum. Jeg kan genfortælle kronologisk. Jeg kan analyse 

teksten på talebasis. 

Trin 15 er målet efter 3. klasse 
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Støtte hjemmefra  
 

Når jeres barn er i gang med en læselæringsproces, er det vigtigt at de 

bliver støttet hjemmefra. En negativ tilgang til skolen hjemmefra smitter 

af på jeres børn – det samme gør en positiv tilgang heldigvis også.  

Nogle af de udtalelser vi oftest hører er fx: 

Mit barn gider ikke læse hjemme… 

Mit barn har svært ved det og jeg ved ikke, hvordan jeg hjælper? 

Mit barn er meget dygtig, så er det vel ikke nødvendigt vi læser hjemme? 

 

Uanset om man har behov for træning eller dygtiggørelse, så er det 

vigtigt med støtte hjemmefra.   
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Hvad siger forskningen? 
• Børn som kender sprogets lyde før de begynder at læse er godt 

rustede til at lære at læse. 

Derfor er det vigtigt, at man arbejder med sprogets lyde. Det kan 

være gennem sproglege, rim og remser. I kan spille vendespil eller 

andre billedspil, hvor I kan snakke om ordene. 

• Børn, som får lov til at læse og skrive, får lettere ved at lære at 

læse.  

Derfor skal du lade dit bare læse- og legeskrive. Det gør ikke noget, 

at du ikke kan læse, hvad barnet skriver, det ved barnet godt selv. 

Ret ikke i det barnet har skrevet, men svar på de spørgsmål, de nu 

måtte have om læsning og skrivning. I kan fx skrive indkøbssedler, 

fødselsdagkort eller andet sammen. 

• Børn som kommer fra hjem hvor læsning og tilgang til bøger, er en 

naturlig del af hverdagen, har de bedste forudsætninger for at 

blive gode læsere.  

Derfor er det vigtigt, at du viser, at det er vigtigt at kunne læse, 

og at læsning betyder noget for dig (rollemodel). Du kan tage dit 

barn med på biblioteket, tale om bøger og blade, og selv vise at du 

læser i bøger og blade. 
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• Børn som får læst op hver dag bliver ofte gode læsere. 

Derfor er det vigtigt, at du læser højt for dit barn hver dag. Når 

du læser, er det godt at lade fingeren følge teksten, så barnet uden 

at vide det, bliver bekendt med læseretningen og lærer at 

genkende/læse ord og bogstaver. 

 

En metode til læsning med dit barn kunne være ”lyt og læs”: 

 Læs højt af bogen i cirka 2 minutter af gangen, mens dit barn læser 

indenad og følger med i teksten.  

 Bed dit barn læse samme stykke højt, som du lige har læst, mens du 

selv læser indenad og følger med i teksten. 

 Hvis dit barn læser et ord forkert, springer et ord over eller ikke 

kender et ord, så vent i 5 sekunder og peg derefter på ordet og sig 

det. 

 Bed dit barn gentage ordet  

 Bed dit barn læse videre. 

 

 

 

 



 

Vejen Kommune 
Side 13 af 16  

 

 

En anden metode er ”tandem læsning” 

 Læs i kor – lyt efter hinanden, så I kan læse flydende.  

 Når dit barn giver din hånd et let klap, lader du ham/hende læse 

videre alene, mens du læser indenad og følger med i teksten.  

 Hvis dit barn læser et ord forkert, springer et ord over eller ikke 

kender et ord, så vent i 5 sekunder og peg på ordet og sig ordet  

 Bed dit barn gentage ordet.  

 Læs højt sammen med dit barn igen, indtil han/hun klapper dig på 

dig på hånden og læser højt alene. 

 

Når dit barn læser 
Det er vigtigt, at dit barn forstår tekstens indhold, når det læser. 

Du kan fx støtte dit barns læseforståelse ved at snakke om teksten både 

før, under og efter læsningen. 

Før I læser kan I: 

• læse bogens titel og snakke om, hvad I tror bogen handler om. 

• se på billedet på forside og bladre igennem bogens billeder og snakke 

om hvad I ser. 



 

Vejen Kommune 
Side 14 af 16  

 

• læse på bogens bagside og genfortælle. 

• tale om, hvad dit barn allerede ved om det, bogen handler om. 

Mens I læser, kan I: 

• tale om, hvad ord eller vendinger betyder.  

• tale om det, I ser på billederne.  

• læse et afsnit eller et kapitel ad gangen og tale om, hvad det handler 

om. 

• tale om, hvad I tror, det næste kapitel handler om. Måske kan 

overskriften på det nye kapitel hjælpe dit barn til at gætte og fortælle. 

Efter I har læst, kan I: 

• tale om, hvad bogen handler om. Genkender dit barn noget fra sin egen 

hverdag?  

• se på billederne igen og tale om bogens indhold ud fra dem.  

• tale om det, dit barn synes er mest spændende eller overraskende i 

bogen.  
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Når I snakker om bogen, så brug ordene fra bogen i så mange 

sammenhænge som muligt. Det giver en større forståelse og udvider ord 

kendskabet.  

 

 

Hvilket niveau er mit barn?  
 

Hvis I er i tvivl om, hvilket niveau jeres barn er på, eller hvilke ting der 

er vigtige at netop han/hun øver, så tøv ikke med at kontakte jeres barns 

dansklærer eller læsevejlederen. De kan give jer konkret svar på deres 

placering.  

Dansklærere 2017-18 

 

 

Gamma - dansk  Kappa -  dansk  Zeta -  dansk  

0.årgang: Leg og lær: 

Lone Jørgensen 

0.årgang:Leg og lær: 

Susanne K. Madsen 

0.årgang: Leg og lær: 

Helle Lund 

Dansk 1. årgang:  

Marianne Ladelund 

Dansk 1. årgang:  

Lisbeth Kronborg 

 

Dansk 1. årgang:  

Anita Schmidt 

Dansk 2. årgang:  

Sanne Hertz 

 

Dansk 2. årgang:  

Lisbeth Kronborg 

 

Dansk 2. årgang:  

Mari Schlünsen 
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