
 
Evaluering 2015-16  

For skoleåret 2015-16 evalueres læsning på Bakkelandets Friskole. 

 
Status  
 
Læsning er sprog. At læse, er ikke bare det at kunne læse en tekst flydende uden at lave fejl og uden at køre fast. 
Det er samtidig et spørgsmål om at kunne forstå det, man læser. 
Afkodning er det, der sker, når læseren tyder de enkelte ord. Afkodning handler altså om den tekniske side af 
læsningen. At blive en god læser forudsætter, at afkodningen sker automatisk. At afkodningen sker automatisk 
vil sige, at eleven ikke behøver at stave eller lydere sig gennem hvert ord, men med det samme kan se, hvad der 
står.  
Man skal have set et ord rigtig mange gange, før man med det samme kan læse ordet. Det vil sige, at man skal 
læse meget for at møde ordene mange gange, altså har man behov for mange gentagelser. Når teknikken først 
er indlært, er det mængden af øvelse og træning, der bestemmer, hvor god man bliver. 
 
Allerede i førskolen, hvor børnene i kommende 0. klasse i fra januar til juni på torsdage og fredage – altså 
månederne før skolegangen påbegyndes - sættes der ind i forhold til læsning og genkendelighed omkring 
bogstaver og deres lyde og udseende.  Vi anvender Davis -læringsStrategier beregnet for aldersgruppen 5 - 8 år 
og udruster børnene med indlæringsteknikker og arbejdsvaner, der gør det nemmere for eleverne at 
koncentrere sig om organiseret undervisning. Programmet forebygger læsevanskeligheder, ordblindhed og 
andre specielle indlæringsproblemer. 
 
Til begynderlæsningen anvender vi på Bakkelandets Friskole ”Den første løsning og ”Hop om bord i lyd og ord”. . 
Vi har meget fokus på dialogisk læsning samt læsestrategier. Vi laver puslesætninger og lege hvor bogstaver og 
ord indgår. Børnene oplever par-læsning som noget naturligt og hertil anvendes både bøger, computerspil og 
digitale læringsmidler.  
 
I 0. til 2. klasse anvender vi ”Den første læsning” som er en naturlig forsættelse af ”Hop om bord” samt det 
tilhørende testmateriale. Alineas læseevaluering anvendes i 0., 1. og 2. klasse og børnene bliver ”LUSet” og fra 0. 
klasse bliver der arbejdet med de første læsestrategier. Der er fokus på sproglig opmærksomhed og læsning 
dyrkes sådan at der er en daglig læserytme. Læsekort udleveres til hjemmene, hvor børnene læser 10 –20 
minutter hver dag. Vi opfordrer til at der vises interesse for barnets læsning, at der læses højt og at der skabes 
hyggelige rammer om læsningen.  
De 120 ord arbejdes der med samt med LTG tekster, dramatisering, sproglig opmærksomhed, coopertaitv  
learning´. 
 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der 
sætter dem i stand til at 
 

 vise et sikkert kendskab til bogstavernes tegn, lyd, navn og håndfonem 

 bruge forskellige elementære læsestrategier 

 læse forberedte tekststykker op, herunder eventyr, sagn, rim og remser 

 lytte til andres oplæsning af tekster, herunder sagn, myter og salmer  

 læse ukendte lette tekster svarende til barnets læseudviklingstrin 

 udtrykke deres egen forståelse af tekster 

 gengive tekster i dramatisk form 

 læse med forståelse og genfortælle handlingen i en tekst. 
 
I 3. klasse til 5. klasse er der fokus på, at eleverne lærer nye ord ved at læse samt at eleverne får viden 



om sammenhængen mellem ordforråd og læsning. Der er fokus på læseforståelse. Der er faste læsetidspunker. 
Der føres læsejournal om læsemængden og læseniveauet. Der arbejdes videre med læsestrategier. Der skrives 
boganmeldelse, der arbejdes med at forstå og kategorisere nye ord, og vigtigt er det at eleverne kan lydere sig 
gennem ukendte ord. Desuden er det afgørende at eleverne kan søge efter forklaringer på nye ord de lærer og 
samt anvende ordene i sætninger.  
I forhold til læseforståelse arbejdes der med skøn og faglitteratur, hvor eleverne arbejder med en makker og 
udfylder arbejdsark. Vi arbejder med gentagelseslæsning for at øge tempoet samt parlæsning med gensidig 
genfortælling. Der er fokus på højtlæsning, individuelle læsebøger hvor fejllæste ord maksimalt er 5%.  
Hogrefe fra Psykologisk Forlag anvendes som evalueringsmateriale.  
Det er specielt i denne fase at vi sætter ind med ekstra hjælp, hvis niveauet for læsning ikke er opnået.  
 
Undervisningen for denne gruppe skal lede frem til at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der 
sætter dem i stand til at 

 Fortsat automatisering (at kunne læse enkle tekster med stor sikkerhed og rimelig hastighed). Nuancering af 
læsefærdigheden (at kunne nuancere læsningen efter læseformål). Fortsat styrkelse af læseforståelse (at 
kunne tilegne sig indholdet i forskellige teksttyper: Skønlitteratur og poesi, fagtekster, leksikon og ordbøger). 

 bruge forskellige læsemåder - oversigtslæse, punktlæse og nærlæse 

 fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, referat og resumé 

 læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form 

 læse lette norske og svenske tekster. 
 
I 6. og 7. klasse arbejder vi med at sikre at eleven kan styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters 
betydning i deres kontekst. Eleverne skal kunne læse komplekse danske og lånte ord hurtigt og sikkert 
Der arbejdes med de forskellige genrer og læseforståelse samt CL rollelæsning – herunder differentiering.  
Eleverne laver bograpporter med fremlæggelse. Der er øget fokus på faglig læsning  
 
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der 
sætter dem i stand til at 
• læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning 
• bruge forskellige læsemåder - oversigtslæse, punktlæse og nærlæse 
• fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, referat og resumé 
• læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form 
• læse lette norske og svenske tekster. 
 
Friskolens læsevejleder følger udviklingen og drøfter tiltag med lærerne undervejs i forløbet med elevernes 
læsning. Lærerne støttes i arbejdet og læsevejlederen sikrer at der evaluers i forhold til den enkelte elevs 
læseniveau. Læsevejlederen indstiller sammen med lærerne hvilke elever der skal have ekstra hjælp i forhold til 
læsning.  
 
Handling: 
 
Der arbejdes i danskudvalget om en revideret plan for læsning. Der skal være ekstra opmærksomhed på om 
førskolen og 0. klasse anvender de samme håndfonemer og dyr.  
Der er behov for ekstra indkøb. Herunder digitale læringsmidler. Der er ønske om digital udgave af ”Den første 
læsning” samt digitale dele fra Clio eller Gyldendal. 
Der er brug for ”Den sikre læsning” – materiale til 3. og 4. klasse.   
Principperne omkring Davis drøftes på et kommende møde og der tegnes en plan for det fortsatte arbejde. 
Der søges IT-rygsæk til anviste elever og konsulent i brug af IT-rygsæk købes ind til undervisning af elever med 
IT-rygsæk.  
I det kommende skoleår aftales der en læsedag eller læsedage.  
Det anbefales at der bliver intense læsekurser for børn som har behov for det. Hellere intense kurser i stedet for 
langstrakte kurser.  
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