
Sprogudvikling 
på Skorpeskolen 

Denne folder handler om udvikling af sproget hos 
eleverne på Skorpeskolen. Eleverne bliver klogere på 
et skolefag gennem at læse og skrive fagets tekster. 
At tilegne sig viden i et fag, er at tilegne sig et sprog, 
og der sker i høj grad ved at læse og skrive.  

To sider af samme sag 

På Skorpeskolen ser vi læsning og skrivning som 
hinandens forudsætninger og derfor tilstræber vi, at 
undervisningen veksler mellem disse. Når man læser 
en tekst styrkes forudsætningen for at skrive i samme 
genre, og når man skriver styrkes forudsætningen for 
at læse og forstå tekster af samme karakter. 



Det første møde med sproget  
0. klasse 
I 0. klasse vil eleverne møde bogstavernes lyd, udseende og navn. Allerede 
helt fra start skriver eleverne deres første små tekster med børnestavning, 
som ofte (med lærerens hjælp) vil have den korrekte oversættelse med 
voksenstavning med sig, for at sikre at betydningen ikke går tabt. Med tiden 
vil børnestavningen blive mere og mere læsbar i takt med at elevernes 
kendskab til bogstavlyde udvikles. I den første tid arbejdes der med dialogisk 
oplæsning, der fordrer at eleverne bliver inddraget mundtligt i en 
oplæsningssituation og dermed bliver aktive førlæsere. Eleverne lærer at 
reflektere og tage stilling som aktive medspillere af historier. Sproget angribes 
gennem forskellige tekstgenrer allerede fra begyndelsen, og ikke mindst 
gennem både bevægelse og med alskens mulige og umulige materialer for at 
højne elevernes motivation for at lege med sproget. Ipad´en hjælper også 
elevernes sproglige udvikling på vej allerede fra første færd.  

De næste skridt mod flydende læsning og skrivning i indskolingen 
Strandskorperne 

Efterhånden opnår eleverne større og større fonologisk opmærksom og får 
derved de bedste forudsætninger for at blive sikre læsere og skribenter. Vejen 
frem mod automatiseret og hurtig stillelæsning, problemfri højtlæsning, 
korrekt skriftsprog samt voksende ordforråd går gennem hård træning. På 
skolen foregår dette i en vekselvirkning mellem at tale, lytte, læse og skrive - 
både med og uden digitale hjælpemidler på iPad'en. Læreren hjælper den 
sproglige udvikling på vej ved at tydeliggøre formålet med læsningen eller 
skrivningen, og hvad eleven forventes at gøre før, under og efter den sproglige 
opgave. Med tiden vil elevens sproglige verden vokse i takt med at der fyldes 
mere og mere i den sproglige rygsæk. ( læs mere i næste afsnit )  

LÆSEMÅL 
Sværhedsgrad efter 1. klasse - lix 5-10

Sværhedsgrad efter 4. klasse - lix 20-25

Læsehastighed efter 4. klasse (nye emner) - 100 ord i min.

Læsehastighed efter 4. klasse (kendt emne) - 150 ord i min.



At fastholde læse- og skrivelysten gennem teenageårene 
Skovskorperne 

På Skorpeskolen vil vi gerne styrke og fastholde elevernes lyst til at 
bruge sproget ved at sætte læsningen og skrivningen ind i 
motiverende og autentiske sammenhænge. Derfor vil eleverne med 
tiden opleve, at deres læse- og skrivekundskaber bliver sat i spil 
med et formål, der ligger ud over dem selv. Eksempelvis ved at 
skulle oplæse for andre, udgive egne tekster eller lave sproglige 
budskaber med det formål at påvirke andre. Kort sagt, at bruge 
sproget til at tage stilling og forandre sin omverden, og dermed 
også finde ind til, hvem man selv er.  

Dette kræver en god sproglig rygsæk, som på Skorpeskolen består 
af undervisning i:  

- Teksttyper … bevidsthed om forskellige teksttypers formål, 
kendetegn og opbygning, samt den kommunikationssituation, de 
indgår i. 

- Læseforståelse … bevidsthed om konkrete strategier før, 
under og efter læsningen. 
  

- Læsehastighed … bevidsthed om både god læsevaner og 
hastighedsøvelser 

- Læseteknikker … bevidsthed om korrekt læseteknik i forhold 
til læseformålet og teksttypen 

- Notatteknikker … bevidsthed om tilpasset notatmetode i 
forhold til læringssituationen. 
  

- Kildekritik … bevidsthed om målrettet og reflekteret 
informationssøgning, ikke mindst på nettet.

LÆSEMÅL 
Læsehastighed efter 6. klasse - 200 ord i min.

Læsehastighed efter 9. klasse - 250 ord i min.



Arbejd med sproget hele livet 
Man udvikler sit sprog konstant, først og fremmest gennem 
samtale med andre mennesker. Uanset om samtalen foregår i en 
drøftelse i klassen, over spisebordet derhjemme, gennem 
skriftsproget i udfærdigelsen af en tekst eller ved at lytte til en 
oplæsning fra en kammerat. Sproget er omkring os hele tiden, og 
dermed vokser vores sproglige kompentencer gennem hele livet. 
Nogle gange lærer voksne også helt nye ord og fraser fra børn. 
Heldigvis.  

På Skorpeskolen opfordrer vi til at lege med sproget i 
samspil med os… 

- Oplæs for eller læs med dit barn 10 minutter hver dag i 0. klasse  

- Oplæs for eller endnu bedre lyt til eller læs med dit barn 15 
minutter hver dag hos strandskorperne 

- Forvent at dit barn læser eller skriver mindst 30 minutter hver 
dag ifm lektielavningen hos skovskorperne 

Vidste du at...  

- Strandskorperne har faste ture til biblioteket på Kulturværftet i 
Helsingør  

- Skorpeteket (minibibliotek) har bøger efter devisen “læs en bog 
og forær den til en kammerat bagefter” 

- Din iPad kan indstilles personligt til dine foretrukne læsevaner, 
og ikke mindst ofte har funktioner, som gør tekster lettere at 
læse eller skrive.  



Er vi på rette sproglige vej?  

For at sikre at alle elever på Skorpeskolen har en god sproglig udvikling, læse- og skrivetester vi løbende eleverne gennem forskellige tests 
og opgaver. Dette foregår på alle klassetrin. Skulle en elev have brug for ekstra sproglig hjælp sker dette i dialog med forældrene. En 
sproglig håndsrækning vil ofte bestå af tiltag både hjemme og på skolen. På skolen har vi mulighed for at lave differentierede sproglige 
opgaver i undervisningen, iværksætte ekstra læseskubforløb i læseklubben eller teste for ordblindhed og hjælpe på vej til gode vaner 
omkring denne udfordring. I forbindelse med en ekstra sproglig indsats vil skolens læsevejleder kunne hjælpe både elev, lærer og forældre i 
processen.  

Vil du vide mere? 
Du kan læse endnu mere om ovenstående i “Princip for læsning og skrivning” og “Princip for ordblindhed” på Skorpeskolens hjemmeside. 


