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På mellemtrinnet skifter fokus fra at lære at læse til fokus på at læse for at lære; 
læsning styrkes i og på tværs af fagene på mellemtrinnet. 

De grundlæggende læsefærdigheder skal fortsat udvikles ved en systematisk og om-
hyggelig læseundervisning på mellemtrinnet, hvor der er fokus på konsolidering og 
automatisering af læsefærdigheder, på læselyst og på udvikling af strategier til læse-
forståelse i alle fag. 

At lære at læse er en lang proces med mange facetter. I indskolingsårene er det selve 
målet at knække koden, men efterhånden som flere fag kommer til med deres særlige 
tekster – hvad enten de er analoge eller digitale – bliver læsningen et redskab, som 
anvendes og udvikles i selve læreprocessen. Når man skal læse sig til ny viden, er det 
centralt, den kan forstås på baggrund af det vidensgrundlag, man har i forvejen. 

 
Læsning i alle fag 
At udvikle elevernes faglige læsning er 
ikke kun dansklærerens forpligtigelse, 
men hele lærerteamets.  

Lærere i fag, hvor der benyttes faglige 
tekster, skal arbejde med de typiske 
tekster for fagområdet. Det er anbefa-
les, at lærerteamet laver klare aftaler 
om og koordinerer indholdet i undervis-
ningen i faglig læsning, hvor både før–
under–efter læseaktiviteter medtæn-
kes. 

 

 

Teksterne i danskundervisningen er for-
skellige fra teksterne i andre fag. Selv 
om eleverne læser alderssvarende i fik-
tive tekster, kan de godt have vanske-
ligheder ved at læse fagtekster. Fag-
tekster stiller anderledes krav til læse-
processen – at fagene er optaget af for-
skellige problemstillinger og anvender 
forskellige metoder, afspejler sig i fa-
genes tekster. 

Man kan således sige, at lære et fag er 
at lære fagets sprog. Eksempelvis fin-
der man i natur og teknik ofte de for-
klarende teksttyper. De har ofte en ka-

rakteristisk opbygning, og hvis man er 
fortrolig med den og formålet med for-
klarende tekster, hjælper det læseren 
til at kunne udlede det centrale i tek-
sten. I historie kan teksterne til tider 
være berettende med beskrivende 
hændelser, årsagssammenhænge og 
konsekvenser, der ofte kan være flettet 
ind i en blanding af fiktion og fakta, der 
stiller særlige krav til eleverne og deres 
bevidsthed om at kunne skelne. Elever-
nes læsestrategier skal tilpasses de en-
kelte teksttyper, hvorfor det vigtigt, at 
faglærerne kender og kan undervise i 
det, som kendetegner fagets tekster. 

Ligesom fagene har sine egne særlige 
tekster, så har de også hvert sit speci-
fikke fagsprog, og eleverne skal kunne 
forstå og anvende dette sprog. De re-
spektive fag anvender ofte ord, der 
kendes fra andre sammenhænge – ek-
sempelvis betyder en søjle eller en tan-
gent ikke nødvendigvis det samme i en 
matematiktekst, som det gør i en skøn-
litterær tekst.  

Fagtekster er også ofte kendetegnet 
ved at være multimodale tekster, hvor 
flere udtryksformer kombineres - tekst, 
billeder, illustrationer og grafer, anima-
tioner, video, lyde og musik. Denne 
form for sammensatte tekster indehol-

 Fagene har sine egne tekster  

og sit eget sprog 
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der informationer, der ligger udenfor 
teksten, hvorfor deres funktion ikke 
nødvendigvis er klar for eleven. 

At læse multimodale tekster stiller krav 
til elevernes læsekompetencer. Elever-
ne skal have blik for alle modaliteter på 
en tekstside eller en internetside (hy-
pertekst), hvilket kræver et indgående 
kendskab til deres funktion. Eleverne 
skal lære at være opmærksomme på de 
informationer, de kan ’hente ud af’ mo-
daliteterne, ved i undervisningen at få 
mulighed for at undersøge eksempelvis 
tabeller, illustrationer og matematiske 
symboler og sætte sig ind i, hvad de 
indeholder samt skabe sammenhænge 
mellem de forskellige informationskil-
der.  

Eleverne skal undervises i, at det tager 
tid at skabe disse sammenhænge, og 
det således er langsom læsning at læse 
i multimodale tekster. 

Læseforståelse  
Læsning er en aktiv, meningssøgende 
proces. Som tidligere nævnt betyder 
det blandt andet, at læseren aktiverer 
sin baggrundsviden om tekstens emne, 
sammenholder ny viden med kendt vi-
den, og integrerer ny viden i eksiste-
rende viden, så forestillingerne (læse-
rens mentale modeller) om omverde-
nen udvikles og nuanceres. 
 

 

Det er således meget vigtigt, at arbej-
det med læseforståelsesstrategier med-
tænkes i teamets års- og undervis-
ningsplanlægning, så eleverne får mu-
lighed for at stifte systematisk kend-
skab med læseforståelsesstrategier i 
alle teksttyper og alle fag – herunder 
arbejde bevidst med fagets sprog. En 
læseforståelsesstrategi er en klar, mål-
sat handling, der udføres før, under 
og/eller efter tekstlæsning med henblik 
på at understøtte forskellige elementer i 
læseforståelsen. 

Før–læsning–aktiviteter retter sig 
mod elevens forberedelse af læsningen 
- eksempelvis afklaring af læseformå-
let; udarbejdelse af mindmap over ak-
tuel baggrundsviden for emnet; afkla-
ring af forventninger, man kunne have 
til teksttypen på baggrund af dens op-
bygning og de centrale informationer …  
Under–læsning–aktiviteter har til 
formål at styrke elevens interaktion 
med teksten - eksempelvis genlæsning 
af det, som er uklart; afklaring af ord; 
opsummering af det centrale undervejs 
i læsningen; tage notater …  
Efter–læsning–aktiviteter har til 
formål at styrke elevernes integration 
af ny viden med deres eksisterende vi-
den og brug af tekstens indhold – ek-
sempelvis udarbejdelse af mindmap 
over tilegnede viden om emnet, om-
skrivning af tekstens indhold i en ny 
form for at klargøre ny viden, udførelse 
af instruktionen (hvis det var en instru-
erende teksttype) …  

For nærmere uddybelse se eventuelt 
under forordet til handleplan for læs-
ning i indskolingen og udskolingen. 

Læsemotivation 
Elevernes læsemotivation og interesse 
for både skøn- og faglitteratur styrkes 
ved, at der er tydelige læseformål, hvor 
lærerens bidrag til inspiration både til 
den individuelle tekstlæsning og den 
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fælles tekstlæsningsundervisning er 
væsentlig.  

Central er også elevernes forventning 
om at kunne læse en udvalgt tekst. 
Hvis en elev tidligere har haft dårlige 
læseoplevelser i forbindelse med tekst-
læsning, vil det virke hæmmende på 
læselysten, hvorfor positive læseerfa-
ringer – eksempelvis at teksten er til-
pas i sværhedsgraden – stimulerer læ-
selysten. En differentieret læseunder-
visning er udgangspunktet for, at ele-
verne sikres muligheden for at kunne 
læse de tekster, de præsenteres for. 

Den selvstændige læsning skal priorite-
res, så eleverne får mulighed for at 
vælge litteratur efter interesse og med 
passende sværhedsgrad, således at den 
automatiserede læsning kan videreud-
vikles og læsehastigheden øges. Når 
eleverne arbejder med selvstændig 
læsning, er det meget vigtigt for deres 
udbytte, at de kan læse med en rigtig-
hedsprocent på 95% eller derover, da 
de skal kunne klare læsningen uden 
hjælp. 

Evaluering 
Læreren evaluerer – i samarbejde med 
eleverne – læseudbyttet løbende. Ud-
over den daglige evaluering anvendes 
følgende obligatoriske test: 

• 4. klasse – national test  
• 5. klasse – kommunal test; Læs5 
• 6. klasse – national test 

Læsevejlederen er løbende en spar-
ringspartner i dette arbejde bl.a. ved 
den årlige læsekonference   

Der kan blandt andet suppleres med:  

• 4. klasse - ST4 (stavetest); SL40 
(læsetest) 

• 5. klasse – ST5 (stavetest)  

• 6. klasse - ST6 (stavetest); TL1 
(læsetest)  

For yderligere oplysninger se temahæf-
tet Test & Evaluering. 

Inklusion og differentiering 
Undervisningen skal udfordre alle ele-
ver på deres niveau – også elever med 
læsevanskeligheder, hvor digitale hjæl-
pemidler spiller en afgørende rolle. 

Alle lærere skal have kendskab til de 
muligheder, som digitale hjælpemidler 
giver elever i læsevanskeligheder, lige-
som de skal kunne anvende og under-
vise i det læse- og skrivestøttende pro-
gram CD-ORD, der er installeret på alle 
skolecomputere i Egedal kommune.  
Elever i læsevanskeligheder skal have 
den samme viden som klassens øvrige 
elever, hvorfor det er en stor hjælp at 
benytte programmet CD-ORD. Den 
selvstændige læsetræning skal foregå i 
lettere bøger, som eleven magter.  

 

Desuden kan elever i læsevanskelighe-
der via skolen tilmeldes Materialebasen, 
der er en elektronisk materialebank på 
Skolekoms portal 1, hvor eleven kan 
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downloade almindeligt brugte fag- og 
skønlitterære bøger. De kan også til-
meldes Nota 2 – et statsligt bibliotek 
under Kulturministeriet – der produce-
rer lydbøger, e-bøger og punktskrift. 

For mere oplysning se handleplan under 
inklusion og differentiering samt tema-
hæftet Inklusion. 

Ved lærerskift og overgangen fra 
mellemtrin til overbygning 
Ved lærerskift og ved overgangen til 
overbygningstrinnet er det vigtigt, at 
der etableres gode overleveringsproce-
durer, der kan sikre, at viden om den 
respektive elevs skriftsprogsudvikling 
ikke går tabt. I årsplanen præciseres 
det, hvorledes overleveringen sikres 
ved lærerskift – eksempelvis kunne 
elevplanen være et redskab i lærer-
samarbejdet. 

                                        
1 http://web.skolekom.emu.dk/  
2 http://www.nota.nu/  


