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FORORD 

Sproglig kompetence og funktionelle læse- og skrivefærdigheder har afgørende indflydelse på mulighederne 
for uddannelse og arbejde samt for aktiv deltagelse i fritidsliv og samfund. At kunne kommunikere, læse og 
skrive giver livsglæde og handlemuligheder i livet. Det bidrager til den personlige identitetsdannelse, styrker 
evnen til at fokusere og lære og skærper den kritiske sans og kreativitet. Endelig udvikles evnen til at forstå 
og samarbejde med andre gennem sprog, læsning og skrivning.  

I Tårnby Kommunes ”Sammenhængende børne- og ungepolitik 2019-2022” er visionerne, at børn og unge i 
Tårnby bl.a. udvikler mod på livet, lyst til at lære, kritisk refleksion samt evnen til at deltage i fællesskaber. 
Desuden vægtes inddragelse af børn og unges stemmer, så de kan opnå medindflydelse. Med ”Strategi for 
sprog, læsning og skrivning – literacy 2020-2024” stilles skarpt på at skabe sprogfokuserede læringsmiljøer, 
der netop muliggør, at børn og unge kan udvikle sig til kompetente sprogbrugere, som er i stand til at 
udtrykke sig. At kunne begå sig sprogligt, at kunne læse og skrive er forudsætninger for at bruge sin 
stemme, at blive hørt og at deltage aktivt i et demokrati. 

På 0-6 årsområdet er der nyligt udarbejdet ”Tårnby SprogStrategi”, der vejleder områdets personale i 
arbejdet med børnenes sprogudvikling. Et godt sprog er en forudsætning for at udvikle gode læse- og 
skrivekompetencer, og de professionelles indsats i førskoleårene er særdeles central.  

Fokus på sproglig udvikling på SFO-området og et samarbejde mellem personalet på SFO og skoler er 
ligeledes centralt i forhold til at understøtte elevernes sproglige kompetencer. 

Strategien hviler på et forskningsinformeret grundlag og er i overensstemmelse med Folkeskoleloven, Fælles 
Mål og det tværgående fokusområde ”Sproglig udvikling” i alle fag. Strategien relaterer også til Tårnby 
kommunes øvrige politikker og strategier og skal ses i sammenhæng med Sammenhængende Børne- og 
Ungepolitik 2019 – 2020, Tårnby SprogStrategi. Dagtilbud, Ordblindestrategi 2019 – 2024, Handleplan for 
dansk som andetsprog 2016 – 2020, Strategien for matematik, science og naturfag 2020 – 2022 og IT – 
strategi. Skoleområdet 2017 - 2020 
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Strategi for sprog, læsning og skrivning - literacy 2020 - 2024 sætter sammen med ovennævnte dokumenter 
rammer og retning for de fagprofessionelles arbejde med elevernes sprog, læsning og skrivning og er 
fundamentet for den enkelte skoles udformning af en lokal handleplan. Strategien henvender sig til ledere og 
personale i skole og SFO og afløser ”Handleplan for læsning 2014” og ”Handleplan for dansk som 
andetsprog 2016 - 2020”. 

Strategien er udarbejdet af:   

Pædagogisk konsulent Lise Kaalund, tale-høre-lærer Pernille Ege Jørgensen, SFO- leder Dorte Pedersen, 
skoleleder Hanne Larsen, skolekonsulenter Maggi Knudsen, Noomi Mortensen og Karina Jansen.  

 

 

INDHOLD 

 

Forord ................................................................................................................................................... 1 

Indhold ................................................................................................................................................. 2 

Formål .................................................................................................................................................. 3 

Baggrund .............................................................................................................................................. 4 

Teoretisk fundament ............................................................................................................................ 4 

Læsning ............................................................................................................................................ 4 

Læselyst og motivation .................................................................................................................... 5 

Skrivning .......................................................................................................................................... 5 

Sprogbaseret didaktik i alle skolens fag ........................................................................................... 7 

Tosprogede elever ................................................................................................................................ 8 

Børn i literacyvanskeligheder ............................................................................................................ 10 

Databaseret undervisning ................................................................................................................... 12 

Professionelle Læringsfællesskaber ................................................................................................... 12 

Overgange .......................................................................................................................................... 12 

Forældresamarbejdet .......................................................................................................................... 13 

Implementering af Strategi for sprog, læsning og skrivning ............................................................. 13 

Kompetenceudvikling ........................................................................................................................ 14 

Bilag 1: Status .................................................................................................................................... 15 

Bilag 2: Ehris teori ............................................................................................................................. 16 

Bilag 3: Testplan ................................................................................................................................ 18 

 
  



 

3 
 

 arbejde med at udvikle sprogbaseret læring i 

fagene  

 formulere og implementere en 

sammenhængende handleplan for, hvordan 

sprog, læsning og skrivning inddrages i alle fag  

 sørge for, at de fagprofessionelle forholder sig 

til den sproglige dimension i fagene i deres 

planlægning af undervisning 

 udvikle et fælles sprog for arbejdet med sprog, 

læsning og skrivning 

 

 

FORMÅL 

Tårnby kommune ønsker at ruste børn og unge bedst mulig til livet ved at udvikle og styrke deres sproglige 
udvikling, læsning og skrivning i hele skoleforløbet. Formålet med denne strategi er derfor, at skole og SFO 
understøtter, opbygger og højner elevernes literacykompetencer i deres møde med og produktion af sprog 
og tekster i deres hverdag og i alle fag.  

 

Der bliver produceret analoge og digitale multimodale tekster som aldrig før. Multimodale tekster er tekster, 
der skaber mening ved at blande flere modaliteter fx skrift, billeder og lyd. Kompleksiteten i teksterne bliver 
højere, og det samme gør kravene til elevernes kompetencer til at læse og producere tekster. De må være i 
stand til at afkode, forstå, fortolke og selv skabe sprog og tekster i varierende former. I en ny strategi er der 
således brug for et begreb, som kan indfange den meningsskabelse og forståelse, der sker i mødet med de 
mange forskellige udtryksformer i et digitaliseret samfund. På denne baggrund benyttes begrebet literacy i 
strategien, da det henviser til en bred og tidssvarende forståelse af processer vedrørende sprog, læsning og 
skrivning. 

 

Nationalt Videnscenter for læsning definerer literacy således:  ”Begrebet literacy dækker over vores 
kompetence til at afkode, forstå og anvende bogstaver, tal, diagrammer, grafer, tegning, billeder og andre 
symboler som et middel til at forstå verden og til at udtrykke os.” Literacykompetencer tilegnes, udvikles og 
anvendes af børn og unge i de sociale og kulturelle sammenhænge, som de er en del af både i og uden for 
skolen. I de kommende år skal skolerne derfor i samarbejde med SFO´erne: 
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BAGGRUND 

Langt de fleste elever i Tårnby Kommune kommer godt fra start med læsningen, men på mellemtrinnet og i 
udskolingen er det vanskeligt at opretholde læringskurven. Dette peger på, at der i arbejdet med denne 
strategi bør være en særlig opmærksomhed på udviklingen af mellemtrinnets og udskolingens 
literacykompetencer. For uddybende status se bilag 1: ”Status”. 

 

TEORETISK FUNDAMENT 

I ”Strategi for sprog, læsning og skrivning” hentes inspiration hos læseforskeren Linnea Ehri, nyere 
skriveforskning fra bl.a. ”Skrivesenter Trondheim”, Pauline Gibbons sprogbaserede didaktik samt 
motivationsforskerne Edward Deci og Richard Ryan. Disse udfoldes i de efterfølgende afsnit. 

 

Læsning 

Nedstående model viser en frit bearbejdet udgave af Linnea Ehris læsemodel, idet den oprindelige model er 
suppleret med et kontekst og - motivationsperspektiv. Modellen illustrerer et bredt syn på læsning og viser, at 
læsning er en kompleks proces bestående af flere elementer. Det er samspillet mellem de mange elementer, 
der får tekster til at fremtræde meningsfulde, og derfor er det vigtig at understøtte alle delelementerne i 
elevernes læseudvikling.  

Ehri synliggør de mange processer, eleven må mestre, samt den brede viden, eleverne må have, for at 
udvikle sig til kompetente læsere med effektiv afkodning og god forståelse. Dette fordrer undervisning, og 
modellen angiver en retning for læseundervisningens indhold, da den fremhæver de delelementer, der må 
tilgodeses. Fx grafem-fonem-kendskabet, ordkendskabet, hukommelse for tekst, viden om sprog, viden om 
tekster, viden om verden og metabevidsthed om læsning.  

Med udpegningen af de mange elementer af læsningen bliver modellen anvendelig i forhold til stilladsere 
undervisning i læsning i alle fag, og den kan danne ramme for tilrettelæggelse og evaluering af 
læseundervisning fra den tidligste læsning i indskolingen til den afsluttende i udskolingen. Efter den første 
læseindlæring er det vigtig fortsat at træne de grundlæggende elementer i læsningen, men der skal være 
progression på mellemtrinnet og i udskolingen. Ehris læsemodel viser de konkrete områder, der skal vægtes 
og udfoldes i undervisningen for at udvikle læseforståelsen. For uddybning af modellen, se bilag 2: Ehris 
teori. 
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Læselyst og motivation 

At have lyst til at læse og udvikle sig til en funktionel læser, der forstår, reflekterer over og anvender det 
læste, fordrer meget træning. Motivation til at læse er derfor en vigtig motor i udviklingen af 
læsekompetencer. Dette illustreres ved at supplere Ehris model med begrebet motivation.  

 

Deci og Ryans teori om motivation, kaldet selvbestemmelsesteorien, udspecificerer tre grundlæggende 
behov, som kontekster og praksisser i skole og SFO må imødekomme mhp. at fremme elevernes motivation, 
læring og trivsel. Mennesket har behov for en vis grad af selvbestemmelse, behov for at føle sig kompetent 
og behov for at opleve samhørighed.  

 

I undervisningssammenhæng bliver det dermed centralt at overveje, om der skabes valgmuligheder, så 
eleverne har mulighed for at opleve selvbestemmelse. Læreren bør også reflektere over, hvorvidt eleverne 
kan opleve sig som kompetente i undervisningen og i de stillede opgaver. Er læse – og skriveundervisningen 
stilladseret, så eleverne får en følelse af mestring? Er der differentieret i opgaverne og organiseringen, 
således at både de svage og de særlig dygtige elever tilgodeses? Sidst, men ikke mindst, kalder 
motivationsteorien på didaktiske refleksioner over, hvordan der skabes muligheder for et anerkendende 
samarbejde mellem eleverne og mellem lærer og elever, således at samhørighedsbehovet tilgodeses.   

 

I forbindelse med at styrke børns læselyst skal der yderligere peges på, at det er væsentligt, at arbejde med 
ordforråd og sproglig forforståelse om emnet, så teksterne er gjort vedkommende, at der er rare læsemiljøer 
både i skolen og SFO, at der skabes gode læserutiner, samt at eleverne bliver mødt med positive og høje 
forventninger. I indskolingen er samarbejdet mellem personalet i SFO og lærerne særlig centralt i forhold til 
ovenstående. Skolernes PLC skal biddrage med indkøb og udstilling af samt vejledning i relevante og for 
eleverne inspirerende tekster. 

 

 

Skrivning 

Skrivning er en vej til læring og kommunikation. Skrivning kan udvikle tanker, bearbejde, organisere, skabe 
og fastholde viden. Skrivning er en del af literacykompetencen og skal anskues som en grundlæggende 
færdighed, der må udvikles i mange faglige kontekster. Elever må derfor tilegne sig og anvende de skriftlige 
kommunikationsformer og det sprogbrug, der er knyttet til deres hverdag og til de forskellige fag. 

 

Skrivning leder til en dybere forståelse end læsning. Der er evidens for, at megen og hyppig skrivning, 
kendskab til skrivestrategier og skrivning om det, man læser, forbedrer elevens læseforståelse og dermed 
læring. Dette gør sig også gældende ved den tidlige læsning og skrivning. Her er det centralt, at børnene 
møder skriftlighed og brug af skriftsprog både i SFO og skole, således at de tidligt bliver motiveret til selv at 
bruge og producere tekster. 

 

Nedenstående skrivehjul anskueliggør de forskellige overordnede formål med tekster og de tilknyttede 
skrivehandlinger. Skrivehjulet er ikke en udtømmende didaktisk model, men kan danne udgangspunkt for 
planlægning, stilladsering og evaluering af relevant skriveundervisning i alle fag. 
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Modellen illustrerer skrivningens funktioner og anvendelse i samfundet 

Den peger dermed på, hvad eleverne har brug for at lære. Den er baseret på et bredt og funktionelt syn på 
skrivning og fremhæver, at skrivning er funktion af samspillet mellem handling og formål.  

Modellen kan bidrage til at styrke synet på skrivning som værende en grundlæggende færdighed i alle fag 
samt forbedre skriveundervisningen og dermed øge skrivekompetencen. Modellen rummer mulighed for at 
differentiere og fremme skrivetræning og – lyst svarende til de enkelte elevers niveau. 

 

Den yderste cirkel  

Her vises de forskellige skrivehandlinger. Skrivehandlingerne har forskellige formål og fordrer derfor 
forskelligt sprogbrug og teksttypekendskab. De norske forskere understreger vigtigheden af, at eleverne er 
bevidste om skriveformålet, da dette netop styrer form og indhold i skrivningen. Denne cirkel er bevægelig 
og viser dermed, at skrivehandlingerne kan kombineres med forskellige formål. 

 

Den midterste cirkel  

Her vises de formål, som handlingerne ofte bliver knyttet til. Fx kan en beskrivende tekst have til formål at 
organisere og lagre viden, mens en anden beskrivende tekst kan have et overbevisende formål.  

 

Den inderste cirkel  

Her er de sproglige værktøjer, der er nødvendige for at kunne formidle på skrift. Her findes grammatik, 
syntaks, morfologi ordforråd, tekststrukturer, modaliteter som skrift, illustrationer, ortografi og grafik samt 
skriveredskaber. Ved at arbejde med skrivecirklen vil eleverne tilegne sig viden om teksternes hensigt, 
struktur og sprog. 
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Når man arbejder med skriveundervisning, anvendes naturligvis også almen didaktiske greb, som fx brugen 
af modeltekster, og lærerens modellering af tekstskrivning og brug af skriveteknikker, bl.a. tankekort, to-
kolonnenotat og skriverammer. 

 

Sprogbaseret didaktik i alle skolens fag 

Nedenstående model viser samspillet mellem de receptive og de produktive sproglige kompetencer, lytte, 
læse, tale og skrive, som skal aktiveres, når elevernes samlede literacykompetencer udvikles. Modellen kan 
bruges til at planlægge al faglig undervisning, således at alle elevernes sprogkompetencer kommer i spil og 
forfines hele vejen gennem skoleforløbet i alle fag. 

 

 

 

Undervisningsministeriet 

 

 

En sprogbaseret fagdidaktik indebærer desuden eksplicit undervisning i sammenhængen mellem 
hverdagssprog og indholdet i faget og fagets sprog. Elever lærer det sprog - og af det sprog, der omgiver 
dem. Sproget bliver derfor mediator for læring. I indskolingen spiller SFO- personalet en central rolle i at 
udvikle børnenes ordforråd i alle aktiviteter, i lege og i den understøttende undervisning.  

 

Ved at bruge sproget og fagtermerne aktivt i forskellige kommunikative situationer, både mundtlige og 
skriftlige, tilegner eleverne sig begreber og viden inden for faget. Faglærerne må arbejde inden for en 
fagdidaktisk ramme og samtidig have en opmærksomhed på elevernes førfaglige ordforråd, således at der 
skabes deltagelsesmuligheder for alle elever ud fra deres forskellige sproglige forudsætninger.  
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Nedenstående model, ”Bromodellen”, kan bruges som didaktisk støtte i lærerens tilrettelæggelse af 
sprogudviklende undervisning i alle fag. 

 

 

 

fra ”Broen til fagsproget” Helene Thise og Katja Vilien 2019 

 

 

Modellen viser, at der skal arbejdes med udgangspunkt i: 

1. Hverdagssprog fra fælles oplevelser/indtryk 

2. Introduktion af fagsprog gennem systematisk eksplicit instruktion 

3. Samarbejdet om fagsprog f.eks. via læsestrategier i fagteksterne, læsestier og stilladsering til støtte 

af elevernes læring 

4. Produktion af fagsprog blandet andet gennem gentagelser, hvor eleverne har lejlighed til at 

formulere sig mundtlig i fagtermer  og udvikling af et præcist fagsprog i elevernes egne tekster 

 

5.  

TOSPROGEDE ELEVER 

Tårnby kommune har chancelighed for et- og tosprogede elever som mål. Forskning tyder på, at tosprogede 
elever har gennemsnitlig stor fonologisk og metasproglig opmærksomhed og bevidsthed, hvilket kan give 
dem en fordel ved etablering af lyd-bogstav-forbindelser og afkodning af tekst. Senere i læsetilegnelsen, 
hvor der kommer mere vægt på læseforståelsen, klarer tosprogede børn sig gennemsnitligt dårligere. Dette 
skyldes primært et gennemsnitligt mindre ordforråd på andetsproget dansk, som samtidig er det sprog, de 
skal lære på.  
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 arbejde eksplicit med ordforrådstilegnelse  

og læseforståelse 

 inddrage elevernes modersmål, så ofte  

som det er muligt 

 have store forventninger til elevernes 

 arbejde med en sprogbaseret didaktik 

i alle skolens fag 

 

 

 have fælles oplevelser - med fokus på 

ordforrådstilegnelse og forforståelse 

 give systematiske og eksplicitte instruktioner  

 sørge for kommunikative situationer i klassen,  

i grupper eller i par   

 eleverne producerer tekster - samt i proces 

forbedrer disse 

 

 

 

Hvis læseforståelsen er udfordret, bruger eleven meget energi på at afkode enkelte ord, hvilket kan gå ud 
over forståelsen af sammenhængen i teksten. Derfor er det allervigtigst for tosprogede elevers 
literacykompetencer, at deres ordforråd og dermed læseforståelse styrkes. Dette kan en sproglig 
opmærksomhed i SFO og skole, en sprogbaseret didaktik, et veludviklet modersmål, der aktivt inddrages i 
den faglige læring og et sprogligt udfordrende læringsmiljø, hvor sprogets regler kan udledes og inddrages, 
være med til at understøtte.  

 

Tosprogede elevers literacykompetencer kan i skolen styrkes ved at: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lærernes test, delmål, vurdering og tilpasning af undervisningen til den enkelte elev er væsentlig. Der må 
ikke gives ”rum” til, at de tosprogede elever sakker bagud. 
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BØRN I LITERACYVANSKELIGHEDER 

Elever kan komme i literacyvanskeligheder. Carsten Elbros model giver et overblik over forskellige slags 
læsevanskeligheder. Begrebet læsevanskeligheder dækker både over udfordringer med at læse de enkelte 
ord (især ordblindhed) og udfordringer med sprogforståelsen under læsningen. 

 

 

 

 

 

 

 

Vanskelighederne kan hænge sammen med elevens kognitive udvikling, men også med barrierer i 
omgivelserne. Vanskelighederne kan vise sig på forskellige måder, fx ved afkodningsproblemer, 
utilstrækkeligt ordforråd, svag ordmobilisering, manglende læseforståelsesstrategier m.m. 

 

Elever med sammensatte vanskeligheder, elever med specifikke forståelsesvanskeligheder samt tosprogede 
elever i literacyvanskeligheder skal kontinuerligt og systematisk have afdækket deres literacykompetence, 
dvs. både de opnåede og de ikke opnåede kompetencer, således at der kan iværksættes en relevant plan 
for deres undervisning. 
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 at den lokale handleplan sikrer en systematisk tidlig 

identificering af literacyvanskelighederne og relevante 

tiltag, der styrker elevernes literacykompetence, så de 

får mulighed for at blive så dygtige, de som kan 

 at undervisning og tiltag organiseres på baggrund af 

løbende test, delmål og evalueringer ud fra følgende 

niveauer: 

o undervisningsdifferentiering i klassen 

o særligt tilrettelagte, kvalificerede og 

differentierede undervisningsforløb evt. i 

mindre grupper i eller uden for klassen 

o forskellige specialister involveres for evt. 

henvisning til anden indsats 

 

 

 at udarbejde en handleplan for hver enkelt elev, der dokumenterer 

indsatser og resultater samt sikrer, at der tages udgangspunkt i elevens 

ressourcer og behov 

 at samarbejde med forældrene vedrørende literacyindsatsen. 

 at understøtte elever fx gennem lektiehjælp, hvis deres forældre selv er 

sproglig udfordrede eller er i læse- skrivevanskeligheder 

 

 

Skolen skal sørge for:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordblindhed: 
For børn med ordblindhed henvises til Tårnby Kommunens Ordblindestrategi. 
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DATABASERET UNDERVISNING 

I Tårnby Kommune arbejdes med et bredt databegreb, der både inkluderer kvalitative og kvantitative data 
samt en summativ og formativ brug. Vurderinger og den fremadrettede planlægning er baseret på en kritisk 
og selektivt tilgang til data og på bevidsthed om, at data er performative. Der anvendes test og monitorering 
af elevernes målopfyldelse og kompetenceudvikling ind i en tiltagsdiskurs, der har til formål at styrke 
elevernes læring og trivsel. Data vedr. elevernes sproglige og skriftsproglige udvikling danner grundlag for 
formuleringen af relevante mål for elevgrupper, hold og klasser. Dette for at fremme viden om og inddragelse 
af data i pædagogiske hverdagspraksisser. Se evt. bilag 3: ”Testplan”. 

 

PROFESSIONELLE 
LÆRINGSFÆLLESSKABER 

Ledere, lærere og pædagoger i skole og SFO bestræber sig på at arbejde som professionelle 
læringsfællesskaber. Samarbejdet mellem professionelle om børnenes literacykompetencer er centralt. 
Teamenes opgave med at sætte mål for elevernes læring og i fællesskab iværksætte indsatser skal 
understøtte elevernes faglige læring på tværs af fagene. 
 

 

OVERGANGE 

I Tårnby Kommunes dagtilbud arbejdes der ud fra Tårnbys SprogStrategi. Dagtilbud.  Her er der fokus på, 
hvordan det pædagogiske personale indgår i et kommunikativt, sprogligt og lydhørt samspil med børnene for 
at understøtte og fremme børnenes sprogudvikling i det fysiske læringsmiljø og i en bred vifte af spontane og 
tilrettelagte aktiviteter og rutiner. Hensigten er, at børnene får et så veludviklet sprog og ordforråd som 
muligt, da det styrker børnenes trivsel og læring i dagtilbuddet. Det er en grundlæggende forudsætning for 
deres literacykompetencer og trivsel i SFO og skole. 

 

Tårnby Kommunes ”Overleveringsplan 0-18 år” er et redskab i det forebyggende samarbejde om at udvikle 
børn og unges læring i inkluderende fællesskaber. Planen skal sikre, at relevant og nødvendig viden om 
barnet/den unges trivsel og læring følger barnet/den unge ved alle overgange, således også med henblik på 
at skabe kontinuitet og progression i elevernes literacykompetencer og trivsel.  

 

I overgangen fra børnehave til SFO/indskolingen skal SFO-personalet være bindeled i forhold til at sikre 
ovenstående. 
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 redegøre for indsatser for elevernes sproglige 

udvikling, læsning og skrivning 

 evaluere de forskellige indsatser 

 justeres løbende, således at de er i 

overensstemmelse med den virkelighed, de skal 

operere i 

 

FORÆLDRESAMARBEJDET 

Skolen og SFO samarbejder med forældrene om elevens udvikling og trivsel, og de fagprofessionelle skal 
inspirere forældre til at se og anvende egne ressourcer i forældrerollen med henblik på at understøtte deres 
børn. Forældre kan fx deltage aktivt i børnenes læring ved at bakke op om, vise interesse og være 
nysgerrige i forhold til den læring, der foregår i skolen. Skolen har en særlig opgave med at bygge bro fra 
børn og unges hverdagssprog og - erfaringer til skolens fagsprog. Skolen skal være særlig opmærksom på 
at få skabt et samarbejde med forældre, der udfordret i forhold til deres børns skolegang. Her tænkes både 
de særligt fagligt stærke og fagligt udfordrede elever.  

 

 

IMPLEMENTERING AF STRATEGI FOR 
SPROG, LÆSNING OG SKRIVNING 

For at sikre ejerskab, mening og relevans skal intentionerne i strategien omsættes i en lokal 
literacyhandleplan, som udarbejdes på de forskellige skoler i kommunen. De lokale handleplaner skal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolens ledelse, vejledere og ressourcepersoner udarbejder og implementerer den lokale handleplan med 
sparring fra de kommunale skolekonsulenter. 

Skolekonsulenter følger arbejdet med handleplanen bl.a. via vejledernetværkene og på de årlige skole-
runder, hvor skolens ledelse, vejledere og ressourcepersoner samt skolekonsulenter deltager.  
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KOMPETENCEUDVIKLING 

Undervisning i sprog, læsning og skrivning i alle fag involverer mange af skolens medarbejdere. Det er derfor 
vigtigt, at der er en grundlæggende viden blandt lærere og pædagoger om, hvordan man arbejder med at 
udvikle elevens sprog fra hverdagssprog til fagsprog, hvordan man skaber mening og forståelse i de 
mangfoldige teksttyper, eleverne møder, og hvordan eleverne selv bliver kyndige skribenter/ producenter at 
tekster. Der vil således være behov for løbende opkvalificering af skolens lærere, så de kan tilrettelægge en 
sprogbaseret undervisning.  

 

For at imødekomme opkvalificeringen vil kompetenceløft, der tilgodeser den sproglige dimension i fagene 
blive prioriteret i planlægning af kompetenceudviklingen af skolen og SFO´ens medarbejdere. I kommunen 
prioriteres også, at der er minimum to læsevejledere og to matematikvejledere på hver skole samt en 
sprogvejleder på hver SFO til at facilitere dette arbejde.  

 

 

 

 

 
  



 

15 
 

 

BILAG 1: STATUS  

I den følgende status redegøres først generelt for kommunens læse- og skriveresultater, dernæst for de 
tosprogede elevers resultater.  

Læse- og skriveresultater 

Der gennemføres kommunale læsetest i 1., 2. og 3. klasse. Tendensen de seneste år har været, at eleverne 
i 1. klasse læser bedre end deres jævnaldrende, mens eleverne i 2. klasse læser på niveau. I 3. klasse ligger 
elevernes læseresultater imidlertid under landsgennemsnittet. Det tyder på, at vi har god succes med den 
allerførste læsning, men at elevernes læsefærdigheder dykker, i takt med at afkodningen bliver mere 
kompleks, og tekstforståelsen fylder mere i læsningen. De gode resultater i 1. og 2. klasse afspejler 
formentlig, at der har været en stabil indsats på læseområdet for indskolingen i flere år.  

Også de nationale test i læsning viser, at vores elevers resultater falder på mellemtrinnet. Det nationale mål 
er, at 80 % af eleverne skal være gode til at læse. Over en årrække er billedet på kommunalt plan, at 
resultaterne ligger en smule under målet, mens de dykker i 4. og 6. klasse. I 8. klasse ses en tendens til, at 
målet indfries. Andelen af elever med mangelfulde eller ikke-tilstrækkelige resultater er lavere end andelen 
på landsplan, men dog opmærksomhedskrævende.  

 

Resultaterne ved FP9 i læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling er ikke stabile nok. For få elever får 
karakteren 12, og for mange elever får karakteren 02 eller derunder. Tager man højde for forældrenes 
socioøkonomiske baggrund, klarer eleverne sig stort set som forventet, dog med variation skolerne imellem, 
ligesom der er udsving fra det ene år til det andet.  

 

Tosprogede elevers resultater  

Målet for tosprogede elever i Tårnby Kommune er, at de skal opnå resultater på lige fod med de øvrige 
elever. Derfor er de tosprogede elevers afgangsresultater fulgt og sammenlignet med årgangens resultater 
siden 2012. Tendensen især i danskfaget, men også i matematik med hjælpemidler og fysik/kemi er, at de 
tosprogede elever scoret mere end én karakter lavere end årgangen. 
 

I de kommunale læsetest i 1 og 2. klasse klarer Tårnby Kommunes tosprogede elever sig stort set på lige 
fod med de etsprogede. I 3. klasse, hvor kravet til ordforrådet bliver væsentlig større i mange af skolens fag 
og således også i tekstlæseprøven, er der en tendens til, at de tosprogede elever scorer dårligere end de 
øvrige elever. 
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BILAG 2: EHRIS TEORI  

 

Her følger en uddybning af Ehris interaktive læsemodel, som præsenteres i Tårnby Kommunes ”Strategi for 
sprog, læsning og skrivning – literacy 2020 -2024” 

 

Bogstav-lyd kendskab. Grafem - fonem 

Grafem-/fonemkendskabet handler om afkodningsfærdigheden. Det er vigtigt for læseren at have indsigt i 
forholdet mellem grafem (bogstav) og fonem (lyd). Læseren må kunne identificere sprogets enkelte lyde og 
omsætte dem til symboler (bogstaver) og under læsningen foretage den modsatte proces, så de enkelte lyde 
bliver til sproglige helheder (genkendelige ord). En læser må på sigt også have indsigt i afvigelserne i dette 
system, så der kan læses ikke-lydrette ord. Hvis afkodningen kræver for megen energi, går det ud over den 
centrale, meningsskabende funktion. Arbejdet med bogstavernes navne, lyde og form er helt centralt, 
ligesom ords forlyde, indlyde og udlyde udgør et vigtigt område. Leg og eksperimenteren med rim, rytme, 
sproglyde og ord er forudsætninger for en vellykket fonologisk forståelse og indgår som en del af elevernes 
grundlæggende alfabetisering. Efterhånden skal bogstav-/lydkendskabet resultere i elevernes anvendelse af 
sikre og automatiserede afkodningsstrategier. 

 

Ordkendskab 

Et solidt ordkendskab er afgørende for forståelsen af tekster. Størrelse og dybden af læserens ordkendskab 
har stor betydning for læseforståelsen, og en læser med et stort ordforråd får et markant større udbytte af en 
tekst, end en læser med et lille ordforråd. Når man læser, benytter man kendte ordbilleder samt det talte 
sprog som baggrund for at genkende ord. Mange ordbilleder og et veludviklet ordforråd er derfor særdeles 
vigtige i læseprocessen og bliver en forudsætning for hurtig og flydende læsning. I forbindelse med at lære 
ord vægtes både en kvantitativ og kvalitativ viden. Eleverne skal således gradvist øge deres ordforråd samt 
udvikle en dybdeforståelse af ord og begreber, hvilket fordrer direkte undervisning i tilegnelse af ord. I 
skoletiden må elevernes hverdagssprog også udvikles til fagsprog, hvilket ligeledes kræver eksplicit 
undervisning i ord. Ordkendskabsundervisning består af undervisning i forskellige delelementer fx ordets 
betydning, ordklasse, ordenes bøjning, morfologi semantik og nominaliseringer.  

 

Viden om verden 

Forforståelse og viden om verden er helt essentielt for at forstå tekster. Når man læser, trækker man på sine 
erfaringer for at danne mening i teksten. Tekster aktiverer elevens forkundskaber. Hvis teksten indeholder 
viden, læseren allerede er i besiddelse af, bliver det lettere for læseren at forstå indholdet af teksten. Hvis 
tekstens indhold derimod er helt nyt, risikerer læseren at få et meget lille udbytte af det læste. Derfor er en 
bred almen viden vigtig, og det bliver særligt centralt at skabe forkundskaber og forhåndsviden hos eleven 
inden læsningen. Det er også vigtigt, at eleverne lærer at aktivere denne forforståelse og deres øvrige 
baggrundsviden under selve læsningen. For at forstå og/eller fortolke en tekst er det nødvendigt, at man kan 
danne indre forestillingsbilleder, og her trækkes også på deres egne erfaringer/baggrundsviden, som kobles 
med teksternes univers.  

 

Viden om sprog 

Elevens viden om syntaks og semantik influerer også på læseforståelsen. Eleverne må derfor løbende 
udvikle sin pragmatiske, syntaktiske og ortografiske viden om sproget. Syntaks er tekstens opbygning. 
Rækkefølgen af sætningens led har betydning for indholdet. Tekster med lange sætninger, med indskudte 
sætninger og passiv konstruktioner er udfordrende at læse. Semantik drejer sig om tekstens 
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indholdsmæssige betydning. Læseren må være i stand til at kunne følge den røde tråd gennem en tekst 
(kohærens) og kunne gennemskue tekstbånd (kohæsion). Ved pragmatik menes enkeltords egentlige 
betydning i den sammenhæng, de optræder i. I mødet med mange tekster vil eleverne få et øget kendskab til 
ords betydning. De vil erfare, at ord har medbetydninger og kan bruges forskelligt i forskellige 
sammenhænge. En tekst kan blive vanskeligere at forstå, hvis ord bruges på en anden måde og med en 
anden betydning, end de plejer. For at forbedre evnen til at skabe mening i det læste, skal der undervises i 
ovennævnte delelementer af læsningen. Komplekst opbyggede tekster med svært semantisk indhold 
udfordrer forståelsen af det læste. Undervisningen må derfor tage højde for dette og skabe mulighed for, at 
eleverne kan udvikle indsigt i sætningens led, og hvordan disse kan placeres forskelligt i en sætning, 
ligesom de må arbejde med kohærens og kohæsion. 

 

Viden om tekster 

Der læses mange forskellige teksttyper i skoleforløbet, og elevernes indsigt i teksters formål, struktur og 
sprog har vist sig at have betydning for den samlede læseforståelse. Teksternes formål er forskellige og det 
medfører forskelle i teksternes struktur og fortælleforhold. At kunne forudsige, inden for hvilken ramme og 
genre teksten skal forstås, er vigtigt og skaber forventninger til teksten hos læseren, hvilket understøtter 
forståelsen, idet der dannes en forhåndsviden, der ruster læseren til kompetent læsning med mulighed for 
god forståelse. Læserens evne til at genkende teksttypen hjælper således læseren til at vælge læsemåde og 
læseforståelsesstrategier, hvilket er med til at forbedre den samlede forståelse af det læste. Det er derfor 
vigtig at undervise i genrer, teksters struktur og sprogbrug samt i relevante læsemåder og læsestrategier.  

 

Metabevidsthed 

Læserens metabevidsthed væsentlig for forståelsen. Metabevidsthed henviser til, at læserens må være 
opmærksomhed sine tankeprocesser undervejs i læsningen. Læseren skal kunne overvåge sin læsning og 
være vågen overfor, om teksten pludselig bliver uforståelig og derefter stoppe op og vælge en anden 
strategi. Det er vigtig, at man er en aktiv læser. Der må undervises i, hvordan eleverne kan overvåge deres 
egen læsning, og dette gælder i alle fag, således at eleverne kan udvikle større og større bevidsthed om 
egen læsning i løbet af skoletiden. 

 

Hukommelse 

Læseren skal kunne fastholde, genkalde og genaktualisere det læste, og her spiller arbejds- og 
langtidshukommelsen en vigtig rolle. Arbejdshukommelsen bruges til at holde den røde tråd i en tekst. Fra 
langtidshukommelsen kan der trækkes paralleller til de erfaringer, læseren har med samme teksttype eller 
med lignede indhold, og derved øges forståelsen. Evnen til at fastholde, skabe sammenhænge og skabe 
indre billeder af det læste skal trænes, og derfor må eleverne tilegne sig hukommelses- og 
forståelsesstrategier.  
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BILAG 3: TESTPLAN 

 

Børn, der ikke går i daginstitution 

Børn Tidspunkt Test- og sprogvurderinger Interventioner Ansvarlig 
for test 

Data-
opsamling 

2 - 3 år Løbende ”TRAS” vurdering af alle 
hjemmegående børn 

Sprogstimulerende 
indsats 
tilbydes/iværksættes for 
børn med behov 

Testes af 
tale-
hørelærer 

Kommunal 

3 - 5 år  Løbende ”Sprogvurdering” af alle 
nytilflyttede hjemmegående 
børn 

Sprogstimulerende 
indsats tilbydes/ 
iværksættes for børn 
med behov 

Testes af 
tale-
hørelærer 

Kommunal 

 

Daginstitution 

Børn Tidspunkt Test- og sprogvurderinger Interventioner Ansvarlig 
for test 

Data-
opsamling 

2 år Løbende ”TRAS” vurdering af alle 
børn  

Sprogstimulerende 
indsats iværksættes for 
børn med behov 

Sprog-
vejleder 

Kommunal 

3 år Løbende ”Sprogvurdering” af børn 
med formodet behov for 
særlig sprogstimulering 

Sprogstimulerende 
indsats 
fortsættes/iværksættes 
for børn med særlig 
behov 

Sprog-
vejleder  
 

Kommunal 

3 - 5 år Løbende ”Vis, hvad du kan” 
materialet kan anvendes til 
præcisere tosprogede 
børns behov for 
sprogstimulering 

Sprogstimulerende 
indsats 
iværksættes/fortsættes 
for tosprogede børn 
med behov 

Sprog-
vejleder 
 

Kommunal 

5 - 6 år December ”Vis, hvad du kan for 
kommende skolestartere” 
materialet anvendes til at  
afdække alle tosprogede 
børns  behov for 
sprogstimulering i SFO og 
evt. supplerende DSA 
undervisning i 
børnehaveklassen eller 
basisundervisning i 
modtagelsesklasse 

Sprogstimulerende 
indsats 
fortsættes/iværksættes 
for tosprogede børn 
med behov 
 
Hvis barnet har et 
utilstrækkeligt dansk til 
at kunne følge en 
almindelig undervisning, 
visiteres eleven til at 
starte i 
modtagelsesklasse 

Sprog-
vejleder 
 

Lokal og ved 
over-
leveringer 
 
Kommunal 
ved børn 
med 
utilstrække-
ligt dansk til 
at kunne 
følge en 
almindelig 
undervisning 
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Skole 

Klasse Tidspunkt Test- og sprogvurderinger
  

Interventioner (mål og 
evaluering) 

Ansvarlig 
for test 

Data-
opsamling 

1.-10. 
kl. 

Vilkårligt 
tidspunkt  

”Vis, hvad du kan  
skolestartere og 
skoleskiftere” 
”Hele vejen rundt om 
elevens sprog og 
ressourcer”   
Materialerne anvendes til at  
afdække  aktuelt behov for 
supplerende DSA 
undervisning hos de 
tosprogede børn 
 

Supplerende 
undervisning i DSA for 
tosprogede elever med 
behov derfor samt 
arbejde med sproglig 
opmærksomhed i 
fagundervisningen 

DSA-
lærer/res-
source-
person 
 
Faglærer i 
samarbejde 
med DSA-
lærer 

Lokal 

Bh. kl.  August -
september 

”Vis, hvad du kan  
børnehaveklassen” 
materialet anvendes til at  
afdække  aktuelt behov for 
supplerende DSA 
undervisning hos de 
tosprogede børn, der ved 
tidligere vurderinger har vist 
behov derfor 
 

Supplerende 
undervisning i DSA for 
tosprogede elever med 
behov derfor 

DSA-lærer Lokal 

 August -
september 

Gruppesprogvurdering af 
alle elever, der tester 
lytteforståelse, 
ordkendskab, 
bogstavkendskab og 
fonemopmærksomhed 
 

Undervisning i sproglig 
opmærksomhed for 
udfordrede elever  

Børnehave-
klasseleder 

Lokal 

Januar -
marts 

Bogstavkendskab afdækkes 
hos alle elever 
 

Bogstavtræning for 
udfordrede elever 

Børnehave-
klasseleder 

Lokal 

Juni Ordblinderisikotest del 1 
individuel screening 

Elever i risikogruppen 
tilbydes en særlig 
indsats i 1. kl. mhp. at 
imødegå udvikling af 
ordblindhed 

Læse-
vejleder/ 
Ordblinde-
ansvarlige 

Lokal 

1. kl.  December- 
januar 

Ordblinderisikotest del 2 
individuel screening af 
elever i risikogruppen 

Elever i risikogruppen 
tilbydes en særlig 
indsats mhp. at imødegå 
udvikling af ordblindhed 
 

Læse-
vejleder/ 
Ordblinde-
ansvarlige 

Lokal 

April - maj Ordlæseprøve 1 (Hogrefe) 
gruppetest af alle elever 

Der iværksættes særlig 
indsats for elever i før- 
og erkendelsesfasen 
 

Dansklærer 
efter 
instruktion 
af læsevej-
leder 
 

Kommunal 

Juni  Ordblinderisikotest del 3 
individuel screening af 
elever i risikogruppen 

Elever, som fortsat er i 
risiko for at udvikle 
ordblindhed, kræver 
supplerende 
undervisning og særlig 
opmærksomhed fra  

Læsevej-
leder/ 
Ordblinde-
ansvarlige 

Lokal 
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teamet i den daglige 
undervisning    

2. kl. November-
december 

Ordlæseprøve 1 (Hogrefe) 
Re-test af elever i før- og 
erkendelsesfasen 

Læseudviklingen hos 
elever, der stadig er i 
før- og 
erkendelsesfasen, 
understøttes fortsat 

Læse-
vejleder 

Lokal 

Marts – 
april 

Nationale Test Læsning Testresultater drøftes 
med læsevejleder mhp. 
videre tiltag 

Dansklærer Kommunal 

April-maj Ordlæseprøve 2 gruppetest 
af alle elever 
 
Nonordsstavning fra DVO 
gruppetest 
 
Elbros lister 30 ord + 30 nye 
ord individuel  

Der afholdes læsekurser 
for elever i før-fasen og 
erkendelsesfasen 
 
Der arbejdes med 
forbindelse mellem 
bogstav og lyd. 

Dansklærer 
efter 
instruktion 
af læsevej-
leder 

Kommunal 
 
 
Lokal 
 
Lokal 

3. kl.  November-
december 

Ordlæseprøve 2 re-test af 
elever i før- og 
erkendelsesfasen 

Læseudviklingen hos 
elever, der stadig er i 
før- og 
erkendelsesfasen, 
understøttes fortsat 
 

Læse-
vejleder 

Lokal 

April - maj Tekstlæseprøve 4 
gruppetest af alle elever 
 
Gentagelse af 
Nonordstesten og Elbros 
lister 40  ord + 40 nye ord 

Der iværksættes særlig 
indsats for elever i før- 
og erkendelsesfasen 

Dansklærer 
efter 
instruktion 
af læse-
vejleder 
 
Læsevej-
leder/ 
Ordblinde-
ansvarlige 

Kommunal 
 
 
 
Lokal 
 

April-juni Ordblindetesten i tilfælde af 
begrundet mistanke om 
ordblindhed  

Der udarbejdes en 
individuel handleplan for 
ordblinde elever på 
baggrund af yderligere 
afdækning af: 
Læse- og 
stavefærdigheder 
Skriftlig formulering 
Mundtlig formulering 
LST-kompetence 
 
Test af den funktionelle 
læsefærdighed. Fx: 
IL- prøverne 
Læsemåleren (Frost) 
DL-prøven (Hogrefe) 
Flydende læsning i 
praksis af Gertrud 
Brandt. 
www.akademisk.dk 
 
Test af den funktionelle 
stavning. Fx: 
St – prøverne 

Læsevej-
leder/ 
Ordblinde-
ansvarlige 

Kommunal 

http://www.akademisk.dk/
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Staveraketten 
Staveprøve 1,2 og 3 
(Hogrefe) 
Grammatip 
www.grammatip.dk 
 

4. kl.  November-
december 

Tekstlæseprøve 4 re-test af 
elever i før- og 
erkendelsesfasen 

Læseudviklingen hos 
elever, der stadig er i 
før- og 
erkendelsesfasen, 
understøttes fortsat  

Læse-
vejleder 

Lokal 

Marts – 
april 

National Test i læsning Testresultater drøftes 
med læsevejleder mhp. 
videre tiltag 

Dansklærer Kommunal 

April-juni Ordblindetesten i tilfælde af 
begrundet mistanke om 
ordblindhed  

Der udarbejdes en 
individuel handleplan for 
ordblinde elever på 
baggrund af yderligere 
afdækning. Se 3. klasse 

Læse- 
vejleder/ 
Ordblinde-
ansvarlige 

Kommunal 

5. kl.  April-juni Ordblindetesten i tilfælde af 
begrundet mistanke om 
ordblindhed  

Der udarbejdes en 
individuel handleplan for 
ordblinde elever på 
baggrund af yderligere 
afdækning. Se 3. klasse  

Læse- 
vejleder/ 
Ordblinde-
ansvarlige 

Kommunal 

6. kl. Marts – 
april 

Nationale Test Læsning Testresultater drøftes 
med læsevejleder mhp. 
videre tiltag 

Dansklærer Kommunal 

April-juni Ordblindetesten i tilfælde af 
begrundet mistanke om 
ordblindhed  

Der udarbejdes en 
individuel handleplan for 
ordblinde elever på 
baggrund af yderligere 
afdækning. Se 3. klasse 

Læse-
vejleder/ 
Ordblinde-
ansvarlige 

Kommunal 

7. kl.  April-juni Ordblindetesten i tilfælde af 
begrundet mistanke om 
ordblindhed  

Der udarbejdes en 
individuel handleplan for 
ordblinde elever på 
baggrund af yderligere 
afdækning. Se 3. klasse 

Læse-
vejleder/ 
Ordblinde-
ansvarlige 

Kommunal 

8. kl. Marts – 
april 

Nationale Test Læsning Testresultater drøftes 
med læsevejleder mhp. 
videre tiltag 

Dansklærer Kommunal 

April-juni Ordblindetesten i tilfælde af 
begrundet mistanke om 
ordblindhed  

Der udarbejdes en 
individuel handleplan for 
ordblinde elever på 
baggrund af yderligere 
afdækning. Se 3. klasse  

Læse-
vejleder/ 
Ordblinde-
ansvarlige 

Kommunal 

9. kl.  April-juni Ordblindetesten i tilfælde af 
begrundet mistanke om 
ordblindhed  

Der udarbejdes en 
statusplan for ordblinde 
elevers overgang til 10. 
klasse eller 
ungdomsuddannelse 

Læse-
vejleder/ 
Ordblinde-
ansvarlige 

Kommunal 

10. kl.  Vilkårligt 
tidspunkt  

Ordblindetesten i tilfælde af 
begrundet mistanke om 
ordblindhed  

Der udarbejdes en 
handleplan for ordblinde 
elevers overgang til 
ungdomsuddannelse 

Læse-
vejleder/ 
Ordblinde-
ansvarlige 

Kommunal 

 

 

http://www.grammatip.dk/
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Andre relevante dokumenter 

 

Tårnby Kommunes Ordblindestrategi 

Tårnby SprogStrategi. Dagtilbud 

Handleplan for dansk som andetsprog 0-18 år i Tårnby Kommune 

Overleveringsplan 0 -18 år Tårnby Kommune 

Tårnby Kommune Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 
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