
Find en bog, som passer 

til dit LUS-trin. 

Læs hver side 2-3 gange i 

træk. 

Når du er færdig, læser 

du hele bogen på en gang. 

Find en bog, som passer til 

dit LUS-trin. 

Du skal kunne læse næsten 

alle ord uden at stoppe op. 

Læs bogen så hurtigt du 

kan. Pres dine øjne, imens 

du læser. 

 



Succeskriterier:  

Jeg har valgt en bog på mit LUStrin.  

Jeg har øvet hver side 2  

eller 3 gange 

 

Jeg har til sidst læst hele bogen uden  

Succeskriterier:  

Jeg har valgt en bog på mit LUStrin.  

Jeg kan læse næsten alle ord uden at 

stoppe op 

 

Jeg har læst bogen så hurtigt jeg 

kunne uden at stoppe op. 

 



Find en bog, du har lyst 

til at læse. Hver gang du 

møder et ord, du ikke kan 

læse, stop op, læs ordet, 

start forfra på linjen. 

Gør det samme i hele  

bogen. 

Find en bog. Vælg en side. 

Læs så meget du kan på 1 

minut. Tæl ord.  

Øv dig på at læse teksten 

mindst fire gange. Tag tid 

igen.  

Var du hurtigere? 

 



Succeskriterier:  

Hver gang jeg har mødt et ord, jeg  

ikke kunne læse flydende, stoppede jeg op. 

 

Hver gang jeg stoppede op, kunne jeg til 

sidst læse det ord, der stoppede mig. 

 

Hver gang jeg stoppede op, læste jeg linjen 

forfra. 

 

Til sidst kunne jeg læse alle ordene i bogen.  

Succeskriterier:  

Jeg har læst alle ordene på siden. 

Jeg springer ikke over nogle ord. 

 

Jeg talte de ord, jeg kunne læse  

Jeg satte mig et mål for, hvor langt 

jeg ville øve mig på at læse til. 

 

Jeg nåede mit mål ved at øve mig.  



Må kun laves med dansk-makker. 

Find et sæt ord-kort i ord-kort-kasserne. 

Find det store brune diktat-hæfte. 

I skal skif-tes til at læse et ord højt, som jeres 

makker skriver i hæftet. Ret ordene sammen. 

Vælg et Læs-og-lær-hæfte. 

Du skal arbejde alene. 

Du skal arbejde stille. 

Du skal ikke tale med nogen, imens du arbejder. 



Succeskriterier:  

Jeg har arbejdet fokuseret med min dansk-makker.  

Vi har kun snakket om opgaven. 

 

Vi har læst ord højt for hinanden skiftevis.  

Vi har gjort os umage.  

Vi har rettet ordene sammen. Vi har talt om, hvordan 

ordene kunne staves. 

 

Succeskriterier:  

Jeg arbejder i mit gamle læs-og-lær-hæfte, hvis jeg  

ikke er færdig. Jeg gør mit læs-og-lær-hæfte færdigt. 

 

Jeg arbejder alene.   

Jeg taler ikke med nogen, imens jeg arbejder. 

Kun hvis jeg har brug for hjælp. 

 



Find dit opgave-hæfte med en bogstav-slange på 

forsiden. 

Du skal arbejde alene. 

Du skal arbejde stille. 

Du skal ikke tale med nogen, imens du arbejder. 

Du skal arbejde sammen med din dansk-makker. 

I skal finde et sæt ord-kort i ord-kort-kasserne. 

I skal skiftes til at læse ordene højt for hinanden. 

Når der ikke er flere ord, skal I læse dem alle 

igen. Husk at blande ordene. 



Succeskriterier:  

Jeg har arbejdet fokuseret med min opgavebog.  

Jeg har først spurgt om hjælp, efter at jeg selv har 

prøvet at forstå opgaven. 

 

Jeg har ikke talt med nogen, imens jeg arbejdede.  

Jeg har siddet på min plads hele tiden. Jeg har kun  

gået, hvis jeg har fået lov af min lærer. 

 

Succeskriterier:  

Jeg har arbejdet fokuseret med min dansk-makker. 

Vi har kun talt om opgaven. Vi griner ikke. 

 

Vi skiftes til at læse ord højt for hinanden.  

Vi har læst alle ordene højt for hinanden.  

Hvis vi blev færdige, startede vi forfra eller tog en ny 

opgave. 

 



Find kassen med stavelser. 

Du skal sætte sta-vel-ser-ne sammen til ord. 

Skriv ordene i dit brune hæfte. 

Sæt prik under vo-ka-ler-ne 

 

Vælg en af skrive-bø-ger-ne på opslags-tavlen. 

Skriv på alle linjer. 

Skriv på alle sider. 

Du skal arbejde alene. 

Du skal arbejde stille. 



Succeskriterier:  

Jeg har husket at afprøve alle stavelser.  

Jeg har husket at sætte prik under alle vokaler  

Jeg har ikke talt med nogen, imens jeg arbejdede.  

Succeskriterier:  

Jeg gik i gang med det samme. Hvis jeg var i gang med 

en skrivebog, arbejdede jeg videre i den. 

 

Jeg skrev på alle linjer i bogen.  

Jeg har ikke talt med nogen, imens jeg arbejdede.  



Find dit forfatter-hæfte. 

Du skal arbejde stille. 

Du skal arbejde alene. 

Du skal skrive på alle linjer. 

Du skal først skrive, så tegne. 

Vælg en skrivebog ”Jeg skriver historier” 

Du skal udfylde skrive-planen, før du skriver. 

Du skal arbejde stille. 

Du skal arbejde alene. 

Du skal skrive på alle linjer. 



Succeskriterier:  

Jeg gik i gang med det samme.   

Hvis jeg var i gang med et forfatterhæfte, skrev jeg  

videre i det. 

 

Jeg har arbejdet stille.  

Jeg skriver først på linjerne, så tegner jeg bagefter.  

Succeskriterier:  

Jeg skriver altid videre på den samme bog.  

Jeg har udfyldt skrive-planen, før jeg skriver en  

historie.  

 

Jeg har arbejdet stille.  

Jeg skriver på alle linjerne.  



Find hæftet: ”Skrive-opgaver”  

Du skal arbejde stille. 

Du skal skrive små tekster og lave små skrive-

opgaver. 

Du skal arbejde alene. 

Vælg en Læs-og-skriv. 

Du skal arbejde stille. 

Du skal arbejde alene. 

Du skal skrive på alle linjer. 

Du skal gøre dig umage med at læse og skrive. 



Succeskriterier:  

Jeg har lavet alle skrive-opgaverne i rækkefølge.  

Jeg forsøger at læse og løse opgaven selv, inden jeg 

spørger om hjælp. 

 

Jeg har arbejdet stille.  

Jeg skriver på alle linjerne.  

Succeskriterier:  

Jeg skriver altid videre på den samme bog.  

Jeg går i gang med det samme  

Jeg har arbejdet stille.  

Jeg skriver på alle linjerne.  

Jeg har gjort mit bedste i dag.  



 

Succeskriterier:  

Jeg gik i gang med det samme.  

Hvis jeg fik brug for hjælp, prø-ve-de jeg selv at læse 

og løse opgaven, inden jeg spurgte. 

 

Jeg har arbejdet stille.  

Jerg har løst alle opgaverne i rækkefølge.  



Find hæftet: Stave-opgaver. 

Du skal arbejde stille. 

Du skal arbejde alene. 

Du skal lave alle opgaver på alle sider. 

Du skal gøre dig umage. 

 


