
  

Faglighed/læsning og evaluering på Hindholm Privatskole – til lærere/skolen 

 

Hindholm Privatskole benytter både summative og formative evalueringsformer til vurdering af elevernes læring. Evalueringerne danner 

grundlag for karakterer fra 5. klasse, for elevens faglige fokus og for aftaler mellem skole og hjem. 

 

 

 

 

 

 

 

Klassekonference 

Tests i læsning og stavning (senere matematik/engelsk?) i begyndelsen af skoleåret danner grundlag for den formative evaluering, der 

finder sted på klassekonferencen. Følgende drøftes:  

• elevers gode udvikling  

• elever, der udtages til talentcamp 

• særlige aftaler med klassens lærer som tovholder 

• støtte fra ressourcecentret 

(Trivsel og sociale kompetencer diskuteres naturligvis også på klassekonferencen) 

 

Summativ evaluering "opsummerer" resultatet af en læringsproces. Der 
fokuseres på, hvad eleven kan. Kompetencerne ses som det produkt, der er 
kommet ud af læringen. Summativ evaluering danner grundlag for karakterer.  

Formativ evaluering er et pædagogisk redskab. Eleven bliver evalueret med 
henblik på, hvordan han eller hun kan videreudvikle sine kompetencer. Ud fra 
hvor eleven står, tilrettelægges det fremtidige læringsforløb. 

Kilde: Dansk folkeoplysnings samråd 



  

Testning og deadlines                        

 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Skolestart 

Deadline 1  

Uge 36 

  Ordlæse-

prøve 2 

Sætnings-

læseprøve 1 

ST 3 

Sætningslæ

seprøve 2 

 

ST 4 

Tekstlæse-

prøve 5 el 6 

ST 5 

Tekstlæse-

prøve 6 el 7 

ST 6 

Tekstlæse-

prøve 7 el 8 

ST 7 

Tekstforstå-

else udsagn 

B 

ST 8 

Tekstforstå-

else udsagn 

A 

Klasse-

konference 

Uge 38-39 

         

Tidl. forår: 

Deadline 2 

uge 9 

 Ordlæse-

prøve 1 

Sætnings-

læseprøve 1 

 

Grammatips 

staveprøve 

Samme 

læseprøve 

Grammatips 

staveprøve 

Samme 

læseprøve 

Grammatips 

staveprøve 

Samme 

læseprøve 

Grammatips 

staveprøve 

Samme 

læseprøve 

Grammatips 

staveprøve 

Samme 

læseprøve 

Grammatips 

staveprøve 

Samme 

læseprøve 

Konference* 

uge 11-12 

         

Slutningen af 

skoleåret? 

Uge ?  

Bogstav-

prøve 1 el. 

DLB-

bogstav og 

lyd*  

Sætnings-

læseprøve 1 

       

Hogrefes digitale tests  

*) Alle eller udvalgte elever?   

Der findes digitale staveprøver hos Hogrefe. Se figur 2 

En tidligere læsevejleder har skrevet vedr. Børnehaveklassen: To gange om året tages DLB og i løbet af skoleåret tages enten IL-basis 

eller Læseevaluering. Og 1. klasse: December: OS-64 – danner grundlag for udvælgelsen af elever til Tidlig Læse Hjælp. 3. klasse: Start af skoleår: 

Ordblinde-screening? 

 

Lærere skal aflevere følgende til læsevejleder på deadline: 

• Oversigt læseprøve (4 første sider af hogrefes rapport) 

• Oversigt ST-prøve 

Figur 1 



  

 

 

Figur 2 



  

 

 

 

Figur 3 



  

Tegn på vanskeligheder 

De elever, der viser vanskeligheder med at tilegne sig bogstav/lyddelen eller som scorer lavt i læse- og stavetests skal have udarbejdet 

en handleplan. Med lavt menes der C0-C2 i stavetest samt før-fasen/erkendelse i læsetest. Dansklærer og læsevejleder aftaler indholdet 

af planen og handlemuligheder. Forældre inddrages og bevidstgøres om deres betydelige rolle.  

Der henvises til Notas konceptpakke ”Indsatser for arbejdet med ordblinde elever 0.-9. klasse”: 

https://nota.dk/sites/default/files/indsatser_ordblinde_elever_0-9_klasse.pdf 

• Elever kan ordblindetestes fra marts i 3. klasse (alle ordblindetests bør kun tages fra marts til juni hvert skoleår) 

• Elever, som havner i ”det gule felt” kan have gavn af indsatser for ordblinde.    

             

 

 

 

 

Figur 4 

https://nota.dk/sites/default/files/indsatser_ordblinde_elever_0-9_klasse.pdf


  

Tests og prøver som læreren kan tage i løbet af året: (denne side skal diskuteres på danskmøde) 

Grammatip.com 

• Læseprøver fra 5.-9. klasse (2 stk pr. år) 

• Læseprøve - træningsøvelser inddelt i forskellige læseteknikker (fx læs/forstå, overblikslæsning m.m.) 

• Staveprøve (2 stk fra 3.-9. klasse) 

• Retskrivningsprøve (kun 9. klasse) 

 

Spørgsmål til dansklærerne:  

• Er I med på at prøve disse tests? (nemt ift. rettemængde, brugbare resultater) 

• 2. testning: Alle elever eller kun dem, der har vist vanskeligheder ved læsning eller stavning? 

• Materiale  

 

Har vi nok og bruger vi det, vi har? 

Andre forslag/muligheder: 

• Opgavehylden – grammatikrytteren m.m. (samt god evaluering) 

• Clio online 

• Gyldendals 

 

 

 



  

Læsepolitik 

Skolens læsepolitik tager afsæt i www.undervis.dk 

Vi underviser i læsning for at sikre os, at eleverne gennem hele deres skoleforløb udvikler læselyst og læseglæde som grundlag for 

oplevelser, indsigt og personlig udvikling. Eleverne skal beherske kulturteknikken læsning på et niveau, der sætter dem i stand til at 

anvende læsning funktionelt i deres læringsprocesser. 

Læsepolitikken dækker alle klassetrin fra 0.-9. klasse. Nedenfor ses formål og konkrete forslag til, hvordan arbejdet med elevernes 

læseudvikling kan gennemføres.  

Skal vi skrive mere om alle fag osv? 

 

 

 

 

Indsæt et billede😉 

 

 

 

 

 

 

http://www.undervis.dk/


  

Læsepolitik 
 Formål Mål Faste tiltag Hjemme 

0
. 

k
la
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e

 

 
At styrke og udvikle 

elevernes sproglige 

færdigheder  

 

At gøre eleverne 

sprogligt opmærksomme 

og læseparate 

At eleverne:  

- kender læseretningen  

- med støtte kan fortælle et faktisk eller fiktivt 

hændelsesforløb med begyndelse, handling og 

slutning  

- kan lytte aktivt til oplæsning og fortælling  

- har kendskab til bogstavernes lyde, form og 

navn  

- forstår at ord er opbygget af bogstaver  

- kan klappe stavelser  

- kan skelne vokaler og konsonanter  

- kan finde forlyden i lydrette ord  

- kan rime  

- kan finde og skrive eget navn  

- kan opdele ord i stavelser   

- kan skrive børnestavning 

- Højtlæsning  

- Børnestavning  

- Fortælling/samtale  

- Se om der er ord/bogstaver 

eleverne kan genkende.  

- Arbejde med bogstavernes lyde, 

form og navn  

- Arbejde med rim og remser  

- Sprogstimulerende lege og spil - 

Bogkasser til rådighed, der kan 

vække elevernes interesse for 

bøgernes verden  

- Tid på Bibliotek  

- Samarbejde med 5. klasse? 

- Læs med dit barn hver dag 

- Oplæsning/fortælling  

- Samtale om indhold 

- Tal om ords betydning  

- Rim og remser  

- Sprogstimulerende spil og lege - 

Sang og musik  

- Brug bibliotek sammen  

- Læs gerne den samme historie 

flere gange  
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k
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Udvikle og vedligeholde 

elevernes læselyst og 

læseglæde  

 

At give eleverne 

mulighed for at erfare, at 

læsning kan give 

oplevelser og viden  

 

 

Eleven er på LUS-trin 10 

ved udgangen af 1. 

klasse 

 

At eleverne kan:  

- anvende bogstavernes lyde, form og navn  

- ”knækker koden” og dermed kan læse småord 
og enkle sætninger  

- selvstændigt kan fortælle en historie  

- kan finde/vælge bøger fra biblioteket til egen 

læsning  

- læse tekster på egen hånd af passende 

sværhedsgrad med alderssvarende indhold  

- læse ukendte ord ved at lydere sig gennem 

ordet - begynde at benytte forskellige 

læsestrategier  

- skrive de små og store bogstaver i håndskrift 

 

 

- Børnestavning  

- Stillelæsning på eget niveau  

- Højtlæsning - lærer og elev  

- Oplæsning - lærer  

- Makkerlæsning  

- Træning af de 120 ord  

- Læseorm  

- Kendskab til forskellige genrer  

- Dramatisering/rollelege  

- Ugentlig tid på biblioteket  

- Faglige tekster  

- Fortælling/samtaler  

- Arbejde med rim, remser, sang og 

musik  

- Sprogstimulerende lege og spil - 

Samarbejde med 6. klasse?? 

 

- Aftal et læsekvarter, hvor der er ro 

og god stemning til læsning  

- Højtlæsning/oplæsning forælder 

og barn 

- Samtale 

- Fortælling  

- Brug bibliotek sammen  

- Fortæl om jeres egne oplevelser 

med bøger  

- Stop op under læsningen og tal om 

handlingen  

- Leg med rim og remser  

- Sprogstimulerende spil og lege - 

Øve de 120 ord  

- Børnestavning 



  

 Formål Mål Faste tiltag Hjemme 
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At videreudvikle 

elevernes læselyst og 

glæde  

 

At eleven oplever 

læsning som kilde til 

information og gode 

oplevelser  

 

 

Eleven skal gerne læse lix 

10-15 

- At eleverne bliver i stand til at anvende 

afkodningsstrategier, der giver mulighed for at 

kunne læse lette og alderssvarende tekster og 

referere indholdet  

- At læse med begyndende bevidsthed om 

udbyttet af det læste  

- At begynde at læse sig til viden i faglige 

tekster  

- At genfortælle indholdet og udtrykke 

forståelse af det læste  

- Stave til lydrette og hyppige ord  

- Skrive små tekster, der kan læses af andre - At 

finde/vælge bøger på biblioteket, der passer til 

eget læseniveau  

- At stifte bekendtskab med norske og 

svensketekster  

 

 

 

- Stillelæsning på eget niveau  

- Højtlæsning - lærer og elev  

- Makkerlæsning  

- Læsekursus  

- Kendskab til forskellige genrer og 

læsestrategier  

- Diktat  

- Arbejde med de 120 ord  

- Fortælling  

- Ugentlig tid på biblioteket  

- Faglige tekster  

- Samtale  

- Sprogstimulerende lege og spil - 

Træne læsestrategier.  

- Leg med rim og remser  

- Samarbejde med 7. klasse? 

- Tid og ro til det daglige kvarter 

- Gå på biblioteket 

- Spørg til de bøger barnet har lånt 

på skolebiblioteket 

- Læs med dit barn hver dag 

- Tal undervejs om handlingen     - 

Tal om bøger og blade 

- Sammenlign bøger 

- Oplæsning 

- Samtale 

- Fortælling 

- Skriv breve og beskeder til familie 

og venner  

- Skrive dagbog 

- Fortæl om jeres egne oplevelser 

med bøger 
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At eleverne bevarer og 

fortsat udvikler lysten til 

at læse og skrive  

 

At eleverne får 

oplevelser og tilegner sig 

viden gennem læsning af 

forskellige genrer  

 

At eleverne anvender 

læsning og skrivning i 

alle fag og på tværs af 

fagene  

 

At eleverne opnår 

færdigheder i faglig 

læsning 

At eleverne:  

- opnår automatisering af læsning   

- kan reflektere over alderssvarende tekster  

- kan læse ukendte tekster med større 

hastighed og forståelse  

- kan orientere sig i en fagbog  

- søge ordforklaring til forståelse af ord    

- kan læse lette norske og svenske tekster  

 

Eleven skal gerne læse lix 15-20 Læsehastighed 

150 ord/minut 

- Stillelæsning på eget niveau  

- Højtlæsning - lærer og elev  

- Oplæsning - lærer og elev  

- Makkerlæsning  

- Ekstra læsekursus.  

- Kendskab til forskellige genrer og 

læsestrategier.  

- Undervisning i læsning af 

fagtekster  

- Fortælling/samtale  

- Tid på skolebiblioteket  

- Mindmap/brainstorm  

- Procesorienteret skrivning  

- Boganmeldelser  

- diktat 

- læsekontrakter  

- Samarbejde med 8. klasse 

- Ro og rum til 20 min. læsning   

- Tal med dit barn om det læste 

- Tal undervejs om, hvorfor det og 

det sker i handlingen 

- Tal om betydningen af svære ord 

- Opmærksomhed på hjemmets 

litteratur  

- Brug bibliotek sammen 

- Skriv til familie og venner 

- Skriv feriedagbog 

- Tal om forskellige bøgers indhold 

- Sammenlign bøger 



  

 Formål Mål Faste tiltag Hjemme 

4
. 

k
la

ss
e

 
At styrke og 

automatisere elevernes 

læsning 

 

Opmærksomheden 

rettes i stigende grad 

mod tekstens opbygning 

og sproglige udformning 

 

At stimulere og styrke 

elevens lyst og interesse 

for at læse og kunne 

anvende denne 

færdighed i alle klassens 

fag 

- At anvende sikre og automatiserede 

afkodningsstrategier til læsning af kendte og 

nye ord i alderssvarende tekster  

- At kunne læse og forstå forskellige slags 

tekster  

- At søge ordforklaring til forståelse af ord og 

fagudtryk  

- At kunne oversigtslæse, skimme og punktlæse  

- At kunne benytte faglitteratur, som svarer til 

klassetrinet  

- At søge og vælge skøn- og faglitteratur på 

biblioteket og i digitale medier  

- At læse lette norske og svenske tekster  

 

Eleven skal gerne læse lix 20-25 Læsehastighed 

180 ord/minut 

- Stillelæsning på eget niveau  

- Makkerlæsning  

- Højtlæsning - lærer og elev  

- Tal om betydningen af svære ord.  

- Kendskab til forskellige genrer og 

læsestrategier.  

- Digte og Fortælling  

- Læseteknikker  

- Dramatisering/læseteater  

- Faglig læsning/læsekurser  

- Boganmeldelser  

- Diktat.  

- Procesorienteret skrivning  

- Skrive i makkerpar  

- Arbejde med Struktur, stil og 

sproglige udtryk  

 

 

- Ro og rum til 30 min. læsning  

- Fortæl om egne oplevelser med 

bøger 

- Tal om betydning af svære ord  

- Vis interesse og spørg ind til de 

bøger, der læses  

- Opmærksomhed på hjemmets 

litteratur 

- Læs selv og vær en god rollemodel 

- Brug bibliotek sammen 

- Skrive breve/blog, mail, sms 

- Skriv feriedagbog 

5
. 

k
la

ss
e

 

At udvikle 

læsefærdighederne  

 

At eleverne lærer at 

forholde sig kritisk til 

tekster af forskelligt 

indhold  

 

At eleverne selvstændigt 

læser forskellige tekster 

både i og udenfor skolen  

 

Eleven skal gerne læse lix 

25-30. 

- At beherske sikre og automatiserede 

afkodningsstrategier til læsning af kendte og 

nye ord i alderssvarende teksttyper 

- At udvikle læsehastighed og tilpasse 

læsemåde til genre og sværhedsgrad 

- At kunne læse og reflektere over indholdet i 

forskellige tekster 

- At kunne læse og hente oplysninger fra en 

faglig tekst.  

- At søge ordforklaringer på ord og fagudtryk i 

trykte og elektroniske ordbøger. - At søge 

litteratur på bibliotek og internet til egen 

læsning og opgaveløsning  

- At læse lette norske og svenske tekster.  

 

 

- Stillelæsning på eget niveau  

- Makkerlæsning   

- Højtlæsning - lærer og elev  

- Struktur, stil og sproglige udtryk  

- Genfortælle og referere læste 

tekster  

- Læse skærmtekster  

- Digte, dramatisering  

- Genrekendskab  

- Læsestrategier  

-Der arbejdes med før-, under- og 

efterlæseaktiviteter  

- Læseteknikker  

- Boganmeldelser  

- Diktat  

- Faglig læsning/læsekursus  

- Skrivning – procesorienteret  

 

- Ro og rum til 30 min. læsning  

- Fortæl om egne oplevelser med 

bøger 

- Tal om betydningen af svære ord 

- Vis interesse og spørg ind til de 

bøger, der læses  

- Opmærksomhed på hjemmets 

litteratur 

- Læs selv og vær en god rollemodel 

- Brug bibliotek sammen  

- Skrive breve/blog, mail, sms m.m.  

- Skriv feriedagbog 
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At udvikle 

læsefærdighederne, de 

gode læsevaner, 

læsehastigheden samt 

bevare læselysten  

 

At eleverne lærer at 

forholde sig kritisk til 

tekster af forskelligt 

indhold  

 

At eleverne selvstændigt 

læser forskellige tekster 

både i og udenfor skolen  

 

 

Eleven skal gerne læse 

lix 30-35.  

Læsehastighed 220 

ord/minut 

- Læse tekster flydende op med tydelig 

artikulation og fortolkende betoning  

- At læse sprogligt udviklende tekster og bruge 

varierede læseforståelsesstrategier  

- At søge ordforklaringer på ord og fagudtryk i 

trykte og elektroniske ordbøger.  

- At udvikle læsehastighed og tilpasse 

læsemåde til genre og sværhedsgrad.  

- At forholde sig kritisk til forskellige medier 

- At søge litteratur på bibliotek og internet til 

egenlæsning og opgaveløsning  

- At fastholde hovedindholdet af det læste i 

mundtlig og skriftlig form.  

- At læse alderssvarende skøn- og faglitteratur 

og digitale tekster hurtigt og sikkert med god 

forståelse og indlevelse  

- At læse med øget bevidsthed om eget udbytte 

af det læste.  

- At udvikle og vedligeholde hensigtsmæssige 

læserutiner og oparbejde læsekultur  

- At læse lette norske og svenske tekster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Stillelæsning på eget niveau  

- Makkerlæsning  

- Højtlæsning 

- Læsestrategier  

- Arbejde med Struktur, stil og 

sproglige udtryk  

- Forfatterskabslæsning  

- Boganmeldelser  

- Læseteknikker  

- Diktat  

- Procesorienteret skrivning  

- Digte, drama  

- Meddigtning 

- Faglig læsning  

 

Samarbejde med 1. og 6. klasse? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tid, ro og interesse til/for lektier  

- Højtlæsning 

- Skriv breve 

- Brug bibliotek 

- Opmærksomhed om hjemmets 

bøger, både skøn- og faglitterære 

Ro og rum til læsning 
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At bevare og udvide 

læselysten således at 

flere forskellige genrer 

læses  

 

At konsolidere 

læseevnen, så eleverne 

læser sikkert med 

passende læsehastighed 

og bliver i stand til at 

fastholde det væsentlige 

både i skønlitteratur og 

faglige tekster inden for 

skolen forskellige fag 

- Læse tekster flydende op med tydelig 

artikulation og fortolkende betoning.  

- Benytte varierende læsestrategier - afpasset 

efter formålet –oversigtslæse, punktlæse og 

nærlæse  

- At kunne læse og forstå en længere skøn- og 

faglitterær tekst  

- At lære at forstå samspillet mellem sprog, 

tekst, genre og indhold.  

- Genfortælle, referere og resumere  

- Fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp 

af understregning, mindmap, referat, resumé 

og notater.  

- Læse op og gengive egne og andres tekster i 

fortolkende og dramatisk form.  

- Tilpasning af læseformen til tekstens krav og 

formålet med læsningen.  

- Læse med specifikke formål.  

- Forberede og gennemføre oplæsning og 

fremførelse.  

- Læse norske og svenske tekster med 

forståelse.  

- Fastholde hovedindholdet af det læste i 

skriftlig form.  

 

At elever i 7. klasse gerne skal kunne læse 

tekster på lix 30-35 med en hastighed på 230 

ord i min.  

At elever i 8. klasse gerne skal kunne læse 

tekster på lix 35-40 med en hastighed på 250 

ord i min.  

At elever i 9. klasse gerne skal kunne læse 

tekster på lix 40-50 med en hastighed på 280 

ord i min. 

- Stillelæsning på eget niveau  

- Læsehastighedstræning  

- Træning af læseforståelse  

- Arbejde med ordforråd  

- Højtlæsning/oplæsning af egne og 

andres tekster i fortolkende og 

dramatisk form.  

- Notatteknikker  

- Naturlig anvendelse af 

læsestrategier "før-under og efter” 
læsning.  

- Diskussion  

- Læseteknikkerne nærlæsning, 

oversigtslæsning og punktlæsning 

konsolideres og videreudvikles.  

- Arbejde med Struktur, stil og 

sproglige udtryk.  

- Forfatterskabslæsning 

- Digte   

- Meddigtning  

- Dramatisering 

- Boganmeldelser  

- Procesorienteret skrivning 

Opmærksomhed om hjemmets 

bøger, både skøn - og faglitterære  

Tid og ro til - samt vis interesse for 

lektier  Brug bibliotek   Læs og 

diskuter bøger  

 


