LUS
LæseUdviklingsSkema

Anna Trolles Skole
Læseudvikling 1.-3. klasse

At lære at læse er en lang proces, som aldrig stopper.
Læsning og skrivning går hånd i hånd og er derfor begge en del af LUS
For nogle elever er ”dét at lære sig at læse” begyndt før skolestart - for andre elever sker det
ved skolestarten.
Styrk dit barns tro på sin læsning.
I denne folder kan du se læseudviklingens trin.
Du kan også se hvordan du støtter dit barn på vejen til det næste punkt.
Dansklæreren følger dit barns læseudvikling gennem LUS.
I tilbagemeldingen får I at vide, hvilket punkt jeres barn er nået til i læseudviklingen, samt
hvordan I bedst støtter barnet på vejen til næste punkt.
Læseudviklingen foregår i ryk. Det kan også betyde, at jeres barn kan blive på et punkt i en
længere periode.

LæseUdviklingsSkema – LUS
LUS-punkt

Punkt 4
Jeg kan læse ord i
en kendt
sammenhæng. Jeg
læser enkelte
ordbilleder som
mor, far, Lego....

Hvad kan I gøre hjemme?

Let-tal/lix-tal
Sværhedsgrad
af bøger

Det er vigtigt, at barnet læser
Let 4-6
hver dag/får læst højt hver dag.
Barnet skal have styr på
læseretningen fra venstre til
højre. Få barnet til at pege i
bogen for hvert ord I læser.
o Snak om, at der findes
bogstaver (lyde), der
danner ord, der danner
sætninger.
o Led efter udvalgte ord i
teksten.
o Hvor mange bogstaver
er der i ordet? Er ordet
flere steder i teksten
etc.

Punkt 5
Når jeg kender nogle ord
kan jeg læse andre. Fx kan
barnet læse julemand og så
kan det også læse juletræ.
Jeg bruger stadig billederne
meget, når jeg læser.

Punkt 6
Når jeg skal læse et ord,
siger jeg lyden af det første
bogstav. Billederne er
vigtige. Jeg kan rette mig
selv, når ordene ikke passer
med bogstaverne. Jeg kan
skrive første bogstav af de
ord, jeg skriver.

Punkt 7
Jeg siger lyden af flere
bogstaver i ordet. Jeg retter
ofte mig selv, hvis ordene
ikke passer med
bogstaverne. Jeg kan skrive
flere bogstaver i de ord, jeg
skriver i mine tekster, og jeg
kan selv læse teksten, hvis
jeg kan huske den. Jeg
børnestaver.

Det er vigtigt, at barnet læser
hver dag.
o Snak om ord ud fra
teksten, hvilke ord ligner
hinanden og hvad er
forskellen fx mus-mis, kolo.
o Leg med rim.
o Se på et ord – tag et
bogstav væk, hvad står
der så, sæt andre
bogstaver på ordet, hvad
står der så?

Let 5-7

Det er vigtigt, at barnet læser
hver dag.
Læs med barnet og prøv
sammen at finde ud af, hvad
man kan gøre, når et ord er
svært at ”knække”.
o Find ord, der begynder
med, gemmer på og
slutter med forskellige
lyde.

Let 6-8

Det er vigtigt, at barnet læser
Let 7-10
hver dag.
Læs og snak om, hvad man kan
gøre, når et ord er svært at læse.
Fx
o Sig første lyd i ordet.
o Stav ordet
o Del ordet i stavelser
Skriv små sedler til/med barnet.
Skrivning er vigtigt for at barnet
kommer videre til næste punkt.

Punkt 8
Jeg kan skrive små
beskeder, og de kan læses
af andre. Jeg kan skrive
mange lydrette ord korrekt,
og jeg kan skrive mange
ikke-lydrette ord med
børnestavning.

Det er vigtigt at læse hver dag.
Skriv også små sedler/beskeder
til barnet.
Fx
o Vi er hos mormor
o Ring til mig

Let 8-10/
Lix 3-5

Det er vigtigt at barnet får
skrevet meget, historier, sedler,
indkøbslister mm. Ret ikke
barnets børnestavning.
Lån små bøger på biblioteket,
der er nemme at læse for barnet
og læs dem sammen.
Punkt 9
Jeg bruger alle bogstavers
lyde og kan læse længere
ukendte ord. Jeg læser
omhyggeligt og langsomt.
Jeg kan lide at læse mange
bøger.
Jeg kan skrive lydrette ord
og mange hyppige ord.

Punkt 10
Jeg bruger mange
forskellige strategier, når jeg
læser. Jeg bruger stadig
billeder som støtte, men
bruger i højere grad
bogstaver og deres lyde. Jeg
kan få fat på alle lydene i et
ord. Jeg kan læse og tænke
om teksten giver mening.
Mål for slutningen af
1. klasse

Det er vigtigt, at barnet læser
hver dag.

Let 9-12/
Lix 4-6

Barnet skal have mange bøger at
vælge i mellem. Gå på
biblioteket og lån.
Vis interesse i bøger, og hør
barnet læse op.

Det er vigtigt, at jeres barn læser
meget hver dag.
Jeres barn skal have mange
bøger at vælge imellem.
o Gå på biblioteket og lån
bøger. Vis interesse i
bøgerne og hør jeres
barn læse op.
o Lad jeres barn skrive lidt
om bogen fx hvad den
handler om, personerne
etc. Lad dem bruge
børnestavning.
Barnet har på dette trin også
brug for at få lov til at læse
bøger, som umiddelbart virker
for lette.
Bruges der ”Læsekontrakt”,
”Læsebarometer” el.lign. i dit
barns klasse, er det vigtigt at
bakke op.

Let 11-13/
Lix 5-7

Punkt 11
Jeg læser ikke hurtigt, men
jeg vil gerne læse lidt
tykkere bøger (ca. 30 sider).
Jeg kan godt lide at læse
nogle bøger flere gange.

Det er vigtigt, at jeres barn læser
hver dag.

Let 11-15/
Lix 6-8

Jeres barn skal læse bøger med
mere indhold – gerne samme
bog flere gange.
o Gå på biblioteket og lån,
vis interesse i bøgerne.
o Lad dem læse højt for
jer og søskende.
o Lad jeres barn skrive lidt
om bogen fx hvad den
handler om, personerne
etc. Lad dem bruge
børnestavning.
Barnet har på dette trin også
brug for at få lov til at læse
bøger som umiddelbart virker
for lette.
Bruges der fx ”Læsekontrakt”,
”Læsebarometer” el.lign. i dit
barns klasse, er det vigtigt at
bakke op.

Punkt 12
Jeg kan uden hjælp læse en
tekst som jeg ikke kender.
Jeg behøver ikke så mange
billeder i teksten mere.
Jeg læser bøger på 40-50
sider.
Jeg kan læse en tekst op
med god intonation (veksle
stemme og indlevelse).
Mål for slutningen af
2. klasse

Det er vigtigt, at jeres barn
fortsat læser hver dag.
Barnet vil stadig bruge mange
kræfter på at finde ud af, hvad
der står - især ukendte ord.
o Find bøger med emner
som interesserer jeres
barn.
o Jeres barn skal læse
bøger med mere indhold
– gerne samme bog flere
gange. Det skal både
være skøn- og
faglitterære bøger
(historier & fortællinger,
samt bøger om fx dyr,
planeter).
o Jeres barn får stadig
mest ud af at læse højt
for en.

Let 15-17/
Lix 7-9

o Lad jeres barn skrive om
det læste, gerne på
computer og evt. med
billeder.
Bruges der ”Læsekontrakt”,
”Læsebarometer” el.lign. i dit
barns klasse, er det vigtigt at
bakke op.
Punkt 13
Jeg kan læse i længere tid,
men stopper stadig en gang
imellem ved svære ord. Jeg
læser ca. 80 ord i minuttet
og gerne stillelæsning
Jeg læser bøger på 50-100
sider.

Punkt 14
Jeg finder hurtigt ønskede
oplysninger, både i kendte
og ukendte tekster.
Jeg kan veksle mellem
forskellige læsestrategier
afhængig af læseformål.

Det er vigtigt, at jeres barn læser
hver dag. Barnet vil stadig
bruge mange kræfter på at finde
ud af, hvad der står - især
ukendte ord.

Let 17-19/
Lix 9-11

o Brug biblioteket.
o Lad jeres barn læse både
skøn- og faglitterære
bøger (historier &
fortællinger, samt bøger
om fx dyr, planeter).
Gåde- og quizbøger samt
hjemmesider er også
godt læsestof.
o Snak om det læste og
forklar ukendte ord,
begreber og ordsprog.
o Lad jeres barn skrive
om det læste - på computer og med billeder.

Det er vigtigt, at jeres barn læser
hver dag.
o Find bøger – også gerne
fagbøger - hjemmesider
m.m. med emner som
interesserer jeres barn.
o Vis dem, hvordan de
hurtigt kan finde
bestemte oplysninger
ved at skimme tekst og
overskrifter. Altså kunne
søge og gå tilbage i
teksten - uden at skulle
læse alt. Fx ved at finde
oplysninger i

Let 19-21/
Lix 11-13

tilbudsaviser, på nettet
etc.
Bruges der ”Læsekontrakt”,
”Læsebarometer” el.lign. i dit
barns klasse, er det vigtigt at
bakke op.

Punkt 15
Jeg læser flydende med god
forståelse i tykke
kapitelbøger uden billeder.
Jeg foretrækker
stillelæsning.
Mål for slutningen af
3. klasse

Det er vigtigt, at jeres barn læser
hver dag.
o Accepter at dit barn nu i
højere grad heller selv vil
læse – dvs. stillelæsning.
o I stedet for
højtlæsningen er det en
god idé at udvise
nysgerrighed og stille
spørgsmål til det barnet
har læst.
Bruges der ”Læsekontrakt”,
”Læsebarometer” el.lign. i dit
barns klasse, er det vigtigt at
bakke op.

Lix 13-15

