
KLASSELÆSE
KONFERENCE 

8. 



Mål for 
klasselæsekonferencen

Vi får fælles overblik over:

• Det læsefaglige niveau på årgangen:

• Er der elever, der ikke kan læse 
tekster på et aldersvarende niveau?

• Er der elever, der kan udfordres 
mere?

• Fælles viden om hvem, der er i 
læsevanskeligheder 

• Ordblinde (status og nye testede)

• Læseforståelse

Aftaler med læsevejlederen



Dagsorden 

På baggrund af de nationale test 
tegner vi et billede af 

elevgruppens læsestandpunkt

Hvad kan de nationale test 
fortælle os?

Fælles overblik 

•Elever med gode læsefærdigheder

•Elever med opmærksomhedskrævende 
læseresultater

•Elever med bekymrende læseresultater

Hvordan stemmer resultaterne 
overens med jeres oplevelser i 

hverdagen? 

Faglærere/dansklærere

Hvad siger Beregneren om 
elevernes progression?

Hvilke elever har givet anledning 
til nærmere udredning?

Status på de røde ordblinde

Status på elever med lav 
læseforståelse

Aftaler om det videre forløb

Hvad er vigtigt vi får aftalt med 
Pernille?

Handleplanerne?



LÆSNING = AFKODNING  X  FORSTÅELSE  X  MOTIVATION

Selvforståelse
Miljø
Rammer
Relationer



Elevprofiler

https://laesning.dk/elevprofilberegneren/

https://laesning.dk/elevprofilberegneren/


Læsning i nationale test

Sprogforståelse x afkodning = tekstforståelse



Status fra 6. til 8.



Nationale test elevprofiler fra 6. til 8.



Hvad siger 
Beregneren?



Aftaler og indsatser fremadrettet 

Generelt 8. årgang kræver høj grad af stilladseret undervisning og læseguidning i alle fag og 
opgaver.

Vi/læsevejlederen må ikke slippe alle it-eleverne, der skal arbejdes videre ud fra deres 
handleplaner

Enkelte elever er meget udfordrede: x, x og x

Y stagneret, hvad gør vi?

P skal i gang



Aftalereferat
8.A - eksempel

X: hvor ligger vi baren i forhold til hans sidste år, specialcentermøde

Y: Kan vi give ham faglig støtte?

Z er vi bekymret for, lav motivation – udredes yderligere med Individuel læseprøve

8.B

x  faglig udfordret, kommer fra modtageklasse, trækker sig, JO undersøger om x kan låne en chromebook

X og Y skal opfordres til at bruge LST

Jo viser dansklærerne, hvordan man bruger de to programmer Elevprofiler og Beregneren

Jo sender standardbrev med ide til formuleringer i forbindelse med tilbagemelding på nationale test til 
dansklærerne

Jo undersøger om to-sprogs vejleder har tid til et skrivehold for den elevgruppe, der har to-sprogsproblematik: 
x, x, x, x, x, 


