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Når eleverne forlader folkeskolen, skal de læse sikkert, varieret og hurtigt 
med forståelse, indlevelse og med læring for øje. De skal være gode læsere. 
Læseundervisningen i udskolingen skal gøre eleverne klar til at fortsætte på 
en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

Det overordnede slutmål for sprog- og 
læseindsatsen i Egedal kommune er: 

”Alle børn og unge udvikler sprog og 
læsefærdigheder, der gør dem i stand 
til aktivt at anvende deres sprog og 
læsning til personlig udvikling, uddan-
nelse og aktiv deltagelse i samfundsli-
vet.” 

Slutmålet er identisk med slutmålene i 
de nationale Fælles Mål 2009 1, både 
for 9. og 10. klassetrin. 

Udvikling af gode læse- og skrivefær-
digheder er en livslang proces. Derfor 
arbejdes der også i udskolingen med at 
udvikle og forbedre elevernes skrift-
sprog, så de bliver bedre til at udtrykke 
sig skriftligt samt læse og forstå de 
mange slags tekster, de møder i de for-
skellige fag.  

I løbet af udskolingen skal eleverne ud-
vikle deres læsning, så de selvstændigt 
kan afpasse læsemåde efter læseformål 
og genre. Dette stiller krav til eleverne 
om et godt genrekendskab. De skal 
gennem undervisningen i udskolingen 
opleve, at læsning har brugsværdi og 
giver større faglig viden og litterære 
oplevelser. 

I udskolingen lægges vægt på arbejdet 
med læsning i alle fag, læseforståelse, 
motivation og evaluering. Dette kan 
uddybes på følgende måde: 

Læsning i alle fag 
Hvert fag har sine tekster og faglige 
begreber, som eleverne skal undervises 
i at kunne anvende. I overbygningen 
øges fokus på læsning og forståelse af 

både skønlitterære, faglitterære og 
multimodale tekster. 

Den faglige læsning er et anliggende for 
alle lærere, og et område der ofte skal 
være på dagsordenen til klasseteam-
møder, understreger undervisningsvej-
ledningen for faget dansk 2.  

Kompleksiteten i de faglige tekster for-
drer, at eleverne kan skelne mellem 
teksttyper, og der stilles dermed større 
krav til elevernes evne til at vælge hen-
sigtsmæssige læsemetoder og læsefor-
ståelsesstrategier. Arbejdet med læs-
ning i alle fag skal fremgå i årsplaner-
ne.  

 

Faglig læsning defineres som det at læ-
se for at lære. Via læsning af sagprosa-
tekster tilegner læseren sig ny viden. 
Læsning af faglige tekster stiller følgen-
de krav til elevernes læsefærdigheder: 
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• Læserens faglige ordkendskab 
• Læserens genrekendskab – 

kendskab til teksttyper 
• Læserens evne til at aktivere re-

levant forhåndsviden om emnet 
og integrere ny med allerede ek-
sisterende viden 

• Læserens evne til at drage følge-
slutninger 

• Læserens metakognitive færdig-
heder – fx bevidsthed om læse-
formål og læseudbytte 

• Læserens kendskab til særlige 
sproglige træk ved fagets tekster 

• Læserens evne til at følge den 
røde tråd i teksterne 

Læseforståelse 
Større læseforståelse kan opnås ved at 
arbejde med læseforståelsesstrategier. 

En læseforståelsesstrategi er en be-
vidst, målstyret handling, der kan udfø-
res før, under eller efter læsningen af 
en tekst med henblik på forskellige 
elementer af læseforståelsen. Læsefor-
ståelsesstrategier anvendes i alle sko-
lens boglige fag, da eleverne skal læse 
for at lære i alle fag.  

Strategierne deles i 4 hovedkategorier. 
Som det ses herunder, opdeles læsefor-
ståelsesstrategierne i overfladiske og 
dybe strategier: Hukommelsesstrategi-
er er nok det, der tidligere er blevet 
arbejdet mest med i forhold til læsefor-
ståelse, men det er kun én ud af fire 
læseforståelsesstrategier – og den klas-
sificeres som ’en overfladisk strategi’, 
der ikke nødvendigvis sætter os i stand 
til at huske den opnåede viden over tid. 

 

Hukommelses-
strategier 

(overfladisk strategi – 
foregår under læsnin-
gen) 

Organisations-
strategier 

(dyb strategi – foregår 
før og under læsningen) 

Elaborerings-
strategier 

(dyb strategi – foregår 
efter læsningen) 

Overvågnings-
strategier 

(dyb strategi – foregår 
før, under og efter læs-
ningen) 

Bruges til at repete-
re dele af teksten 
for at huske den: 

Bruges til at skabe 
overblik: 

Bruges til at bear-
bejde den nye vi-
den, så den inte-
greres med elevens 
baggrundsviden: 

Bruges til at eva-
luere egen forståel-
se: 

• læse udvalgte 
afsnit igen 

• skrive nøgleord, 
definitioner eller 
sætninger af 

• strege under 
• skrive resumé 

eller referat 

• procesnotater 
• handlings-

bro/berettermod
el, fortællings-
ansigt, tidslinje 

• trædiagram, 
tankekort 

• to-kolonne-
notater, skema-
er, diagrammer 

• begrebskort 
• årsag-følge-kort 

• drage sammen-
ligninger (fx 
venn-diagram) 

• give eksempler 
• inddrage per-

sonlige erfarin-
ger 

• skrive logbog 
• undervise andre 
• skifte genre 

• læseren tjekker 
og evaluerer 
egen forståelse 

• mentale aktivi-
teter 
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For at eleverne kan sikre og videreud-
vikle deres læsefærdigheder kræver det 
daglig læsetræning i både fag- og skøn-
litteratur. Denne træning bør bestå i, at 
eleven læser minimum 30 minutter om 
dagen i en bog af passende sværheds-
grad. Denne træning bør foregå både i 
skolen og hjemme. 

Læsemotivation 
Elevernes læsemotivation styrkes ved, 
at der er tydelige læseformål, og at 
eleverne har en forventning om at kun-
ne læse en given tekst. Læreren bidra-
ger med inspiration og undervisning, 
som styrker læselysten.  

Det er derfor vigtigt at tydeliggøre læs-
ningens mål for eleverne, så de har 
mulighed for at vælge den rigtige læ-
semåde og -strategi. Dette gør læsnin-
gen mere overskuelig og målrettet for 
eleven og fremmer motivationen. 

 

Eleven skal også have en forventning 
om at kunne læse en bestemt tekst for 
at føle motivation. Hvis eleven har dår-
lige læseerfaringer i forbindelse med for 
vanskelige tekster, vil det hæmme læ-
selysten, hvorimod positive læseerfa-
ringer kan stimulere læselysten. Det er 
derfor vigtigt at arbejde med en diffe-
rentieret læseundervisning, så eleverne 
får en reel mulighed for at læse de tek-
ster, de præsenteres for.  

Det er af stor betydning, at der sætte 
tid af til selvstændig læsning, så ele-
verne får mulighed for selv at vælge 
bøger efter egen interesse og af pas-
sende sværhedsgrad. Dette giver mu-
lighed for at automatisere læsningen og 
øge læsehastigheden. 

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.  

Se handleplan under inklusion og diffe-
rentiering samt temahæftet Inklusion. 

Evaluering 
Læreren evaluerer i samarbejde med 
eleverne, læseudbyttet løbende. Udover 
den daglige evaluering anvendes føl-
gende obligatoriske test: 

• 7. kl.; TL2 – kommunale test 
• 8. kl. – nationale test 
• 9. kl. – terminsprøve og af-

gangsprøven 

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

Inklusion og differentiering 
Undervisningen skal udfordre alle elever 
på deres niveau – også elever med læ-
sevanskeligheder. Digitale hjælpemidler 
spiller derfor en afgørende rolle 

Alle lærere skal have kendskab til de 
muligheder, som digitale hjælpemidler 
giver elever i læsevanskeligheder. På 
alle skolecomputere i Egedal kommune 
ligger programmet CD-ORD, der er vel-
egnet til brug for de elever, der har 
svært ved at læse klassens tekster eller 
ved at stave. Programmet kan læse 
tekster op for eleven, ligesom det også 
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kan hjælpe med at stave. Det er muligt 
for alle elever at få dette program hjem 
på egne computere 3. 

Eleven skal have den samme viden som 
kammeraterne, hvorfor det er en stor 
hjælp at bruge programmet CD-ORD. 
Selvstændig læsetræning er noget an-
det og bør foregå i lettere bøger, som 
eleven magter. 

Desuden kan eleven via skolen tilmel-
des Materialebasen 4, der er en elektro-
nisk materialebank, hvor eleven kan 
downloade almindeligt brugte fag- og 
skønlitterære bøger. 

Overgangen fra Folkeskolen til 
ungdomsuddannelse 
Det er vigtig med et godt samarbejde 
mellem Folkeskolen og ungdomsuddan-
nelserne. Uddannelsesplanen er et vig-
tigt redskab for at sikre dette samar-
bejde. UU-vejlederen bidrager med ar-
bejdet. 

                                        
1 
http://www.uvm.dk/Service/Publikationer/Publikatione
r/Folkeskolen/2009/Faelles-Maal-2009-Dansk  
2 Ibid., Side 35 
3 Mikroværkstedet: www.tjektasken.nu  
4 http://web.skolekom.emu.dk/ 


