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Forord
Egedal Kommune har udarbejdet en
læsekompetenceplan, der skal skabe et
fælles grundlag for skriftsproglige læringstiltag og –aktiviteter i kommunen.
Intentionerne med det fælles grundlag
skal være at uddybe de forventninger,
der er til de forskellige læringsfelter og
skabe en fælles tydelig og teoretisk
funderet referenceramme i dialogen
mellem lærere, pædagoger og forældre.
Grundlæggende arbejdes der ud fra
Den Pædagogiske Lærerplan for daginstitutionsområdet og Fælles Mål 2009
for skoleområdet, som er de absolutte
ministerielle krav, de skriftsproglige
tiltag skal bygge på. Læsekompetenceplanen er udarbejdet mellem repræsentanter fra kommunens skoler, dagsinstitutioner og PPR, hvilket giver politikken
et lokalt præg.

gen som muligt, hvorfor flere faggrupper har været repræsenteret i arbejdet
– fx skolepsykologer, tale- og hørepædagoger, pædagoger og lærere. Med et
anlagt hovedfokus på de sproglige
aspekter har andre sider af skriftsproget eksempelvis emotionelle og sociale
perspektiver indgået i gruppernes arbejde i det omfang, det har handlet om
differentieret læringstiltag.
Før-skoleområdet
Tale- og skriftsproglige aktiviteter på
før-skoleområdet indgår som en integreret del af den kommunale læsekompetenceplan.

Under udarbejdelsen har man arbejdet i
grupperne: daginstitutions-, indskolings-, mellemtrins- og udskolingsområdet.
Tilrettelæggelsen og den grundlæggende struktur er lagt an på SMTTE-modellen. SMTTE-modellen et dynamisk pædagogisk redskab, der gør målene operative og justerbare 1.

I fremstillingen af læsekompetenceplan
har det været vigtigt at medtage så
mange aspekter af skriftsprogsudviklin-

Barnets tidlige skriftsproglige fornemmelser (også kaldet emergent literacy)
dannes sideløbende, og i interaktion
med, at barnets sproglige bevidsthed
dannes 2. Den new zealandske læseforsker Marie Clay fremhæver, at førskolebørn allerede har kendskab til skrifttegn fra deres miljø, hvilket gør dem i
stand til at opstille og afprøve primitive
hypoteser om bogstaver, ord eller sætninger i bøger eller håndskrevne beskeder 3. Herved betoner Clay, at barnets
tidlige hypoteser om skriftsproget danner grundstenene for den afkodningsbaserede læsning. Barnet har således
mange erfaringer med skriftsproget,
uden at det nødvendigvis behersker
hverken den konventionelle skrive- eller
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læseteknik. Et sådan læringssyn betyder, at børn kan drage skriftsproglige
erfaringer i forskellige tempi, i forskellige sammenhænge og i forskellige rækkefølger, hvilket i praksis betyder, at
barnets læringsveje bliver mangfoldige
4
. Dette stiller meget høje krav til det
pædagogiske personale, som må være i
stand til at følge og udfordre det enkelte barns læringsvej, tilpasse læringsmålene og evaluere det enkelte barns
skriftsproglige udvikling.
Hvor dagtilbuddene tidligere var en del
af Serviceloven, fik området sin egen
selvstændige lov den 1. august 2007 5.
Det betyder i praksis, at alle dagtilbud
skal udarbejde en pædagogisk læreplan
med mål for børns læring indenfor seks
områder, hvor sprog er det ene. På ministeriets hjemmeside kan man læse,
at:
”Sprog er forudsætningen for at udtrykke sig og kommunikere med andre.
Der findes mange forskellige sprog,
som alle spiller en rolle i børns udviklingsproces og som skal have opmærksomhed. Talesprog, skriftsprog ff.”
”Børn skal støttes i at udvikle deres
danske ordforråd og i at forstå de begreber og regler, der gælder for det
talte sprog. Deres naturlige interesse
for det skrevne sprog skal bakkes op” 6.

res potentialer på området mødes og
udvikles.
En beskrivelse af de skriftsprogsudviklende aktiviteter på dagtilbudsområdet
skal sikre, at børnehavebørnenes skriftsprogserfaringer også udnyttes i skolen,
og at der sikres sammenhæng og dialog
i overgangen fra børnehave til skole.
Sprogindlæring
Al forskning peger på, at den udvikling
et barn gennemgår i de helt tidlige år –
fra barnet er 0 år til ca. 3-4 år, hvor
hjernen er plastisk og udviklingstempoet højt – er større end på noget senere
tidspunkt i et menneskes liv. Dette
gælder ikke mindst sprogudviklingen,
hvor ” … de tidlige år på en gang er en
periode, hvor ødelæggelse af selvtilliden lettest kan forebygges, og oplevelsen af at beherske en opgave lettest
kan skabes … Det er samtidig en sårbar
periode, hvor mangelfuld stimulering
kan forårsage alvorlige og fatale konsekvenser. Bevidst satsning giver større
afkast end nogen sinde senere i livet,
mens fravær af satsning, specielt dér,
hvor der er en risiko for fejludvikling,
kan resultere i fatale konsekvenser.” 7.
Handleplanerne på dagtilbudsområdet
bygger på opfattelsen af, at skriftsproglige kompetencer er uløseligt forbundne
med udviklingen af tale- og symbolsproget.

Dette kræver, at pædagogerne ved,
hvorledes de kan medvirke til at udvikle
barnets skriftsprog og give barnet opmærksomhed i dets skriftsprogsudvikling, Derfor er der i Egedal kommunes
læsekompetenceplan også udarbejdet
handleplaner for dagpleje/vuggestue og
børnehaveområdet. Det er ønsket med
handleplanen at opkvalificere arbejdet
med tale- og skriftsprog i kommunens
dagtilbud, så alle børn oplever en meningsfuld og motiverende tale- og
skriftsprogsudvikling, der sikrer, at de-

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 – 18 år; læsning, sprog og læring – side 2

Forord til læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0-18 år
– læsning, sprog og læring –
Børn er omgivet af og aflæser meget
tidligt visuelle tegn – fx fætter BRmanden og Netto-hunden.
Carina Fast skriver: ”Barn gissar sig
ofta till meningen, får bekräftelse av
personer i sin omgivning, gissar igen,
ställar hypoteser, jämför en symbol
med en annan, ser detaljer i en bild. På
samma sätt gör de senera med bokstäver som de möter i det latinska alfabetet … Symboler och bilder - viktiga inslag i barns tidiga läs och skrivutveckling” 8.
Hun peger samtidig på, at børn møder
med meget forskellige forudsætninger,
men at det er en vigtig opgave for dagtilbuddet at tilrettelægge læringstiltag,
som giver alle børn alsidige veje ind til
skriftsproget ved at bygge videre på
børnenes erfaringer.
Et symbol er et tegn, man sætter i stedet for noget – en person, en genstand,
en tanke, en begivenhed, et forbud –
hvad som helst. Symbolet er en abstraktion, der bl.a. kan være sproglig.
Samtidig med at barnet udvikler evnen
til at danne symboler, udvikler det evnen til at abstrahere.
Tegning og rolleleg indeholder symboler, mens skriftsproget består af tegn.
Tegnene har en højere abstraktionsgrad
end symbolerne. Man kan forestille sig,
at udviklingen af symboler er en forudsætning for udvikling og forståelse af
tegn. Med andre ord går udviklingen af
læse-skrivefærdigheder gennem leg og
tegninger.
Det er barnets erfaringer med symbolsprog, der skaber forudsætninger for,
at det kan gå ind i skriftsprogets avancerede og abstrakte symboler.

Det er vigtigt at påpege, at skriftsproglige aktiviteter i børnehaven ikke blot
hører hjemme det sidste år af barnets
børnehavetid. Utallige aktiviteter helt
nede i den tidlige dagpleje/vuggestue
er med til at stimulere skriftsprogsudviklingen.
Barnet starter med at lære at kende
lyde, stemninger og ord, at lege med
ting (som de tillægger en anden værdi
– fx leger barnet, at en sten er en elefant), at tegne og male billeder, at legeskrive, læse skilte og navne etc. Alt
sammen forskellige måder at anvende
symboler på.
Eksempler på funktionel og legepræget læring
Når børn får rige muligheder for at bruge symboler og tegn, danner de hypoteser om, hvordan skriftsproget fungerer. Skriftsproget bliver meningsfyldt
for barnet, når det oplever, at det kan
kommunikere et budskab.
Som eksempler på funktionelle og
uformelle sproglige aktiviteter, hvor
både tale- og skriftsprog inddrages kan
nævnes:
• Dialogisk læsning - den voksne
læser en billedbog, og børnene deltager som aktive medfortællere. Dialogisk læsning kan indeholde alsidige genrer – eksempelvis fagbøger, fabler, rim og gåder
• Historiefortælling - barnet tegner
og fortæller en historie, som den
voksne skriver ned. Barnet oplever,
at dets eget talesprog bliver til
skriftsprog
• iPad - et velegnet redskab i forbindelse med sproglige aktiviteter,
hvor både tale- og skriftsprog inddrages – fx historiefortælling hvor
barnet enten tegner eller tager billeder og fortæller historien til en
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voksen, som skriver historien/billedteksterne på iPad ‘en
• Med udgangspunkt i årets tema –
eksempelvis Science - kan der arbejdes med metoderne fra dialogisk
læsning. Små eksperimenter/forsøg
kan beskrives af barnet med hjælp
fra den voksne ved at anvende
principperne fra historiefortælling.
Et science-projekt giver eksempelvis rig mulighed for måling og skema over spirers vækst. Er der kø til
en attraktiv aktivitet, er det oplagt
at lave en liste med børnenes navne, hvor de kan krydse af og se,
hvem der er den næste.
”Det er opgaven at få det skriftsprog,
der naturligt er i børnenes miljø, gjort
synligt for børnene. Børnene har brug
for igen og igen at erfare, at skriftsprog
er organiseret tale.” 9.
Forskningsbaseret viden om læseudvikling og læseprocesser
Læsning og skrivning set i det lange
perspektiv skal gøre eleverne i stand til
at begå sig i et hastigt foranderligt
samfund. En definition på funktionel
læsefærdighed er:
”Funktionel læsefærdighed defineres
som de kundskaber, som er nødvendige for at kunne forstå, bruge og
reflektere over skrevne og elektroniske tekster med henblik på at opnå
egne mål, at udvikle sin viden og sit
potentiale og kunne deltage i samfundslivet” 10

En almenkendt formel for læsning er:
Læsning = Afkodning x Forståelse
hvor motivationsfaktoren ikke umiddelbart fremtræder, men ses som en bagvedliggende faktor 11.

I Egedal Kommune vil vi gerne understege motivationsfaktoren, hvorfor læsningen defineres på baggrund af den
norske læseforsker Ivar Bråtens definition:
Læsning
=
Afkodning x Forståelse x Motivation

Læsning består således af tre grundlæggende komponenter: ordafkodning x
forståelse x motivation.
Multiplikationstegnet i formlen udtrykker vigtigheden af, at A, F og M ikke
opfattes elementvis, således må komponenterne altid indgå i relation til hinanden, så de ses som ligestillede vigtige komponenter i skriftsprogsundervisningen.
Et begreb som literacy er kommet til og
anvendes i pædagogiske kredse til at
skildre tilegnelsen af færdigheder i at
skrive og læse:
”Literacy dækker i sin traditionelle betydning tilegnelsen af færdigheder i at
skrive og læse. Mange forskere har dog
en mere bred opfattelse af literacy,
hvor begrebet omfatter hele processen,
hvor barnet gradvist skaffer sig kundskaber om læsning og skrivning i interaktion med andre mennesker. Literacyudviklingen begynder meget tidligt og
er afhængig af de tale- og skriftsproglige oplevelser og erfaringer, barnet får i
sin opvækst. Opfattelsen er, at barnet
fra helt lille kan udvikle sig på literacyområdet. …
Literacy-udviklingen har således været i
gang i flere år, når barnet begynder i
skole. …
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Barnet har mange erfaringer med
skriftsproget - både på skrive- og læseområdet, uden at det nødvendigvis behersker hverken den konventionelle
skrive- eller læseteknik. …

tes for at sikre elevens videre skriftsproglige udvikling.

Det er skolens opgave, at bygge videre
på de literacy-erfaringer barnet begynder skolegangen med.” 12.
Når vi i Egedal Kommunes læsekompetenceplan anvender begrebet skriftsprogsudvikling ligger literacy implicit i
begrebet.
Hvad er afkodning?
Afkodning kaldes også læsningens tekniske aspekt.
Afkodning er en identifikation af ordene
med alt, hvad det indebærer af genkendelse af ordenes generelle betydning, lyd og grammatiske egenskaber 13.
Bråten beskriver afkodning af ord som
en kompleks færdighed, der bygger på:
•
•
•

fonologisk bevidsthed 14
ortografisk bevidsthed 15
ordforråd og basale kognitive evner 16

Først når læsekoden er knækket, kan
afkodningsprocessen automatiseres,
hvilket blandt andet forudsætter, at
man læser meget. Automatiseret afkodning er en vigtig forudsætning for
læseforståelse. Læsning og skrivning er
indbyrdes forbundne og afhængige af
hinanden. Det er dansklæreren, der er
hovedansvarlig for at undervise i afkodning. Det er vigtigt at kende til
normaludviklingen for læsning og skrivning – jf. Elsebeth Otzens læseudviklingsmodel 17 på sidste side i forordet,
der er en tolkning af Uta Friths model.
Modellen er en pædagogisk oversigt,
der viser den normale læseudviklingen,
hvilke læsestrategier der anvendes i de
forskellige udviklingsfaser, og hvilke
undervisningstiltag som bør igangsæt-

Hver fase i læseudviklingen tager udgangspunkt i de læsestrategier, som
eleven benytter til at afkode en given
tekst med. Afkodning er, som før
nævnt, den tekniske del af læsningen,
der gør eleven i stand til at genkende,
udtale og få adgang til ordets betydning
– denne færdighed opbygges over tid
og forløber over hele skoleforløbet. Afkodningen er adgangsvejen til mødet
med de interessante bøger.
Hvad er læseforståelse?
Læseforståelse også kaldet læsningens
meningsaspekt 18, er den anden af læsningens tre indholdskomponenter i
Bråtens læsemodel.
Læseforståelse er en aktiv meningssøgende proces, der kræver kendskab
til sprog og genrer, baggrundsviden
samt et godt ordkendskab. Der er
forskningsmæssigt belæg for seks faktorer, der har betydning for en god læseforståelse:
Sprogforståelse betyder, at man har
et godt ordforråd, en god syntaktisk
forståelse og kendskab til sproglige

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 – 18 år; læsning, sprog og læring – side 5

Forord til læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0-18 år
– læsning, sprog og læring –
mekanismer, der binder sproget sammen.
Baggrundsviden betyder den viden,
læseren bringer med til teksten.
At danne inferens betyder, at man
kan drage følgeslutninger for at fortolke
teksten.
At danne indre forestillingsbilleder
betyder, at man kan udfylde tekstens
tomme huller på baggrund af den viden, man selv bringer med ind i teksten.
Genrekendskab betyder, at man kan
forstå tekstens opbygning.
Aktiv læseindstilling betyder, at man
har metabevidsthed, hvilket vil sige, at
man kan tjekke sin egen forståelse og
vælge læsemåde, der passer til teksttypen og formålet samt være i aktivt
samspil med teksten.

op) Mange motivationsforskere mener,
at en persons motivation bestemmes af
de opfattelser, værdier og mål, som
han eller hun har” 20.
Bråten opstiller flere komponenter i
denne sammenhæng. Disse komponenter er værd at medtænke i sin undervisning, så eleverne får et indirekte
ejerskab over deres egen læring:
Forventning om:
Mestring – forventning om mestring
har at gøre med elevens egen forventning om mestring:
•
•

til en bestemt læseopgave – fx
forståelse af en faglig tekst
elevens erfaringer med det læste
kan derudover præges af ydre oplevelser – fx positive opmuntringer
og tilbagemeldinger fra forældre,
lærere og kammerater, fra tidligere læseoplevelser og dermed præstationer

Indre motivation – en indre lyst, interesse og nysgerrighed, der allerede befinder sig hos eleven:
•
•

Hvad er motivation? 19
Den norske læseforsker Ivar Bråten
tillægger læseformlen en motivationsfaktor. Han udtrykker:
”Motivationen handler om, hvorfor
mennesker gør det, de gør, og hvorfor
de vælger noget frem for noget andet
og om, hvordan de engagerer sig i de
aktiviteter, de vælger at give sig i kast
med (f.eks. hvor udholdende de er, når
udfordringer og vanskeligheder dukker

eleven læser og fordyber sig af fascination
eleven oplever, at situationen er
selvvalgt og selvstyret

Mestringsmål – ”Elever, der er orienteret mod mestringsmål, er optaget af
at forbedre deres færdigheder og at
udvide deres kompetence, ikke for at
blive dygtigere end andre elever, men
fordi læring og mestring af udfordrende
opgaver er mål i sig selv.” 21.
Alle komponenter skal virke sammen.
Eleverne skal opleve en høj grad af forventning om at mestre læseopgaver, er
indre motiverede for læsning og har
egen udvikling og kompetencesøgning
som overordnede mål for deres arbejde 22.

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 – 18 år; læsning, sprog og læring – side 6

Forord til læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0-18 år
– læsning, sprog og læring –
Ovenstående efterlader en opgave i tilrettelæggelsen af læseundervisningen.
Her skal gøres målrettede forsøg på at
ramme elever med manglende motivation og samtidig fastholde og udfordre
de elever, som læser på eget initiativ.
En direkte undervisning kan være nødvendig – fx hvor læreren indgår som
dialogisk partner. Læring er først og
fremmest noget, der sker i den enkelte
person, men ved at personen er i interaktion med læreren eller en anden elev,
kan ny viden konstruere ny mening. I
denne sammenhæng bliver Vygotskys
teori om den nærmeste udviklingszone
aktuel.
Læringsmål og handlingsplaner skal
være kendt for alle – både i forhold til
eleven og de relationelle støtter omkring eleven, som Folkeskoleloven 23
foreskriver det.

ind i læseforståelse på følgende måde:
”Der er ikke påvist nogen direkte årsagsforbindelse mellem læsemotivation
og læseforståelse, men læsemotivation
fører til læsning, som fører til større
ordforråd og dermed bedre afkodning
og forståelse.” 24. For at forbedre elevens forventning om mestring er det
forståelsen såsom interessante tekster
med passende sværhedsgrad. Implicit
heri ligger også den direkte undervisning.
For at forbedre elevens forventning om
mestring er det ifølge Bråten vigtigt at
sørge for, at eleven får de redskaber,
der støtter forståelsen - såsom interessante tekster med passende sværhedsgrad. Implicit heri ligger også den direkte undervisning – fx i afkodningsstrategier, der kan være nødvendige for
eleven med læsevanskeligheder at lære
sig. De er adgangsvejen til mødet med
de interessante bøger.

Motivationsfaktoren er vigtig og griber
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Den interaktive læseprocesteori
Linnea Ehris interaktive læsemodel beskriver alle de elementer, der bringes i
spil under læseprocessen for, at læsningen bliver funktionel. Den adskiller
ikke afkodning og forståelse, men ser
læsning og skrivning som en interaktion
mellem forskellige kundskaber, der arbejder sammen under læsningen, for at
skabe mening i teksten 25. Den interaktive læseteori betoner i høj grad metabevidstheden. Læseforståelse er derfor
en kompleks proces 26.
Den centrale meningsskabende
funktion – gør læseren i stand til at
modtage og fortolke information.
Viden om sprog – gør læseren i stand
til at tolke en tekst.
Viden om verden – gør læseren i
stand til at gå bag om tekstens eksplicitte udsagn og opbygge en forståelse
af den tekst, der læses.
Metabevidsthed – sætter læseren i
stand til at tjekke sin egen forståelse
eller mangel på samme samt at styre
forståelsesprocessen.
Teksthukommelsen – sætter læseren
i stand til at huske det, man har læst,
således at man efterfølgende kan tolke
og forstå teksten.
Ordkendskab – gør læseren i stand til
at opbygge ordforråd lært på baggrund
af talesprog eller ordbilleder.
Grafem-fonem-kendskabet – sætter
læseren i stand til at afkode nye ord.
Viden om tekster – sætter læseren i
stand til via omgivelserne at lære,
hvordan trykte ord/tekster ser ud.
De omkringliggende kilder til viden kan
derfor ses, som de områder en læseundervisning bør tilgodese, hvis skolen
skal sikre, at eleverne opnår gode læsekompetencer.

Som vigtige forudsætninger for specielt
forståelse kan nævnes viden om sprog,
viden om tekster, viden om verden,
ordforråd, hukommelse for tekst samt
metabevidsthed.
Argumentationen for at arbejde med
nedennævnte komponenter er hentet
fra The National Reading Panel 27.
Forskning har givet betydelig indsigt i
de kvantitative sammenhænge mellem
børns sprog og læseudvikling. Det danske Center for Læseforskning har bidraget til denne indsigt, men der savnes fortsat, både nationalt og internationalt, indsigt i de kvalitative sammenhænge mellem børns sproglige færdigheder og de enkelte komponenter i læseprocessen.
Komponenterne, som anerkendes at
have sammenhæng med en læseudvikling og dens faser, er:
•
•
•
•
•

Fonologisk opmærksomhed - herunder ordafkodning
Flydende læsning
Ordforråd
Læseforståelse
Læseinteresse

Komponenterne er grundigt beskrevet
hos Ingvar Lundberg 28 i materialerne:
Det gode læseforløb og Det gode skriveforløb. Til pædagogisk kortlægning af
læse- og skriveudviklingen har Ingvar
Lundberg opstillet et læse- og skriveudviklingsskema samt et oplæg til den
pædagogiske samtale med skolebarnet
på alle klassetrin.
I Egedal Kommune har vi valgt at anvende Ingvar Lundbergs pædagogiske
oplæg til samarbejdet omkring læsning
og skrivning. Baggrunden er et forsøg
på at skabe en fælles forståelse, når
der mellem lærere, elever og forældre
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drøftes emner og dele af læse- og skriveudviklingen.
Didaktik
Traditionel skriftsprogsundervisning har
bygget på et sekventielt syn på læsning, hvor man har set progressionen i
den tidlige læse- og skriveindlæring gå
trinvis fra læsning til skrivning – hvilket ses afspejlet i både ældre og nyere
lærebøger.
Som nævnt i foregående afsnit viser
Ehris interaktive læseprocesmodel,
hvorledes adskillige komponenter af
både afkodnings- og forståelseskarakterer er i interaktion under læsning 29.
Denne viden om hjerneprocessernes
interaktion under læsning har stor betydning for, hvorledes undervisningen
må planlægges, tilrettelægges og udføres. Således må lærerens didaktik give
eleven mulighed for at bringe alsidige
hjerneaktiviteter i interaktion i al undervisning.
Et bud på en sådan undervisning er udarbejdet af Jørgen Frost i Den afbalancerede metode 30. Undervisningsmetoden tager udgangspunkt i en kombination af både afkodningsbaserede og
meningsskabende læsestrategier og
lader derved eleven anvende mangfoldige hjerneaktiviteter i interaktion i undervisningen. Herved bliver eleven både
undervist direkte i afkodningsstrategier,
men samtidig fokuseres der på tekstforståelse, indlevelse og tolkning. Undervisningen tager således udgangspunkt i at bringe elevernes forforståelser i spil forud for tekstlæsning. Herefter dykkes der ned i afkodningsmæssige problematikker, som dukker op i
teksten. Dette optimerer elevens muligheder for at fokusere på tekstforståelse og tolkning.

Elsebeth Otzens model over den normal
udvikling af læsekompetencer viser,
hvorledes læsning og skrivning komplimenterer hinanden. Således får eleven en øget indsigt i skriftsproget, når
undervisningen lægger op til en sammenhæng mellem læse- og skriveaktiviteter. Derfor må både læse- og skriveaktiviteter tilgodeses dagligt i undervisningen.
God undervisning bør tage udgangspunkt i det enkelte barns nærmeste
udviklingszone, da dette fordrer, at den
enkelte elev kan mestre undervisningskravene og kan bevare motivationen og
arbejdsglæden. Dette stiller krav om
undervisningsdifferentiering.
Jørgen Frost har udarbejdet begrebet
”gradueret støtte” 31 som en måde,
hvorpå lærer og elev kan indgå i en social sammenhæng i elevens arbejde på
at udvikle egne evner.
Lærerens rolle er at støtte barnet i internaliseringen af nye tænkemåder 32,
og Frost påpeger, at især elever i læsevanskeligheder ikke bliver ret meget
bedre af blot at øve sig. De behøver en
høj kvalificeret undervisning, der kan
støtte dem i deres læring.
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De amerikanske læseforskere Wood og
Wood har opstillet nogle kriterier, som
læreren må leve op til, hvis eleven skal
tilbydes gradueret støtte:
•

•

•

Læreren skal kunne time sin
hjælp, så hjælpen gives i det øjeblik, hvor eleven ikke selv kan
komme videre i sin problemløsning.
Læreren skal støtte eleven indenfor dennes nærmeste udviklingszone og skabe en rød tråd gennem
undervisningen.
Læreren må graduere sin hjælp,
så der gives mindre hjælp, hvis
elevens forsøg lykkes, samt mere
hjælp hvis barnets forsøg skulle
mislykkes 33.

Dette kræver en høj grad af differentiering, så alle elever tilgodeses i undervisningen. Den enkelte elev vil på denne måde have de mest gunstige muligheder for at udvikle egne evner.
Evaluering af folkeskolen 2000 viste, at
elever i 8. klasse generelt havde en
dårlig læseforståelse 34. Derfor er det
vigtigt, allerede fra skolestarten, at lære eleverne at være meningssøgende
læsere. Den afbalancerede metode, der
tilgodeser interaktionen mellem holistiske og sekventielle læsestrategier, vil
hjælpe eleven til at forstå teksten, frem
for blot at afkode den. Det skal her understreges, at børnene skal undervises
direkte i læseforståelsesstrategier – fx
gennem genrekendskab, meddigtning
og skriftlige opgaver, der støtter forståelsen 35. Merete Brudholm skriver om
elever, som har vanskeligheder med
tekstforståelse: ”Når man har vanskeligt ved at forstå, får man ikke fat i de
mest elementære elementer i teksten,
eller i forbindelserne mellem de forskellige tekstdele, man er heller ikke i stand
til at finde fokuspunkter i teksten, som

kunne hjælpe med forståelsen og eleverne selv er ofte passive læsere, og
registrerer ikke selv den manglende
forståelse”. Brudholm påpeger derfor:
”… alle elever bør således på alle klassetrin undervises i effektive forståelsesstrategier…” 36. Hermed understreges
vigtigheden af at bringe alle aspekter af
Ehris læseprocesteori i fokus i undervisningen.
Det er vigtigt, at undervisningsmaterialerne har en passende sværhedsgrad
for det enkelte barn, så materialer til
læsning i fagene ligger indenfor barnets
nærmeste udviklingszone. Således kan
man som en hovedregel regne med, at:
•

•

•

tekster, som eleven læser med en
rigtighedsprocent mellem 95 100%, kan læses som selvstændig
læsning
tekster, som læses med en rigtighedsprocent mellem 90-95%, kan
læses med vejledning
tekster, som eleven læser med en
rigtighedsprocent under 90% kan
lyttelæses enten med oplæsning
eller med digital støtte

Vær opmærksom på, at i denne udregningsmodel tælles selvkorrigerede ord
som rigtigt læste ord.

Alle elever i Egedal Kommune kan gennem deres uni-login downloade læse-
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og skrivestøttende programmer med
digital oplæsning. Ligeledes er der mulighed for at søge digitale tekster i digitale databaser – fx Materialebasen,
hvor et mangfoldigt udvalg af digitale
tekster forefindes. Således lettes lærerens arbejde med indscanning af tekster til elever i læsevanskeligheder.

læseformål og centrale ord og begreber
kan betones, således at konkrete faglige sammenhænge og relevante
spørgsmål og svar kan blive håndgribelige og tydelige for eleverne.

Med en undervisning som beskrevet
ovenfor vil børnene have gode muligheder for at lære at anvende flere strategier fleksibelt og dermed blive hurtige, flydende og meningssøgende læsere med lyst til at læse.
Faglig læsning
I Den Nationale Handleplan for læsning
er en af hovedanbefalingerne til kommunerne, at de forpligtes til at sikre, at
alle boglige fag inddrages i læseundervisningen. Det er således væsentligt
gennem hele grundskoleforløbet at holde et særligt fokus på elevernes faglige
læsning og lærerteamets samarbejde
desangående. Det skal derfor betones,
at forpligtelsen til at udvikle elevernes
faglige læsning ikke udelukkende er en
opgave, der kan pålægges dansklærerne, men fordrer alle læreres opmærksomhed.

Der er mange måder at kategorisere
fagtekster, men for at elevernes kan få
et kendskab til teksters forskellige
strukturer og mulighed for at udnytte
dette kendskab i deres læsning, kan de
inddeles i nogle grundlæggende teksttyper: berettende, instruerende, beskrivende, forklarende, overtalende og
diskuterende samt blandingsformer af
disse teksttyper.

De tekster, eleverne præsenteres for i
danskundervisningen, er forskellige fra
de tekster, de præsenteres for i andre
fag. Fagtekster stiller anderledes krav
til læseprocessen end de fortællende,
skønlitterære tekster, idet fokus, problemstillinger og metoder er forskellige
og helt afhængigt af fagområdet. Fagteksternes forskellige formål afspejles i
deres forskellige måder at formidle viden på. Faglæreren bliver en nøgleperson i udviklingen af elevernes faglige
læsefærdigheder, netop fordi hans/
hendes kendskab til fagområdets sprog
og dets kernestof er afgørende for, at
der kan fastsættes et fagligt, relevant

Fagtekster er ofte kendetegnet ved at
være sammensatte tekster – multimodale tekster - hvilket betyder, at de ud
over tekst indeholder andre informationskilder så som figurer, tabeller, skemaer og illustrationer. De forskellige
kilder er en del af informationen, der
ofte ikke fremgår i selve teksten. Alle
modaliteter har en særlig funktion, og
de anvendes ofte i undervisningsmidler,
netop fordi de har nogle særlige egenskaber og fordele – tekst kan beskrive
og forklare; symboler som tal og bogstaver kan repræsentere eksempelvis
mængder og regningsarter; illustrationer, figurer og fotos kan på meget lidt
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plads skabe overblik over mere komplekse forhold; tabeller og diagrammer
kan give et overblik over mange oplysninger; farver kan signalere vigtighed
og hurtigere give et indekserende overblik.

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

Multimodale tekster stiller krav til elevernes læsekompetencer. Eleverne skal
have blik for alle modaliteter på en
tekst- eller internetside (hypertekst),
hvilket kræver et indgående kendskab
til deres funktion, opbygning og informative karakter. De skal lære at være
opmærksomme på de informationer, de
kan ’hente ud af’ modaliteterne, 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
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Elsebeth Otzen: Skriv op og ned
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