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Vejledning

Faglig læsning og faglige læsestrategier er en
naturlig del af det lille barns måde at indhen-
te informationer og viden på. 

Den faglige læsning finder sted allerede,
når barnet eksempelvis afkoder detaljer i
’opskriften’ til Lego – eller Knex-modeller,
’læser’ bilmærker eller butiksskilte. 

Også den faglige læsning i skolens yngste
klasser vinder mere og mere indpas. Eleverne
insisterer helt anderledes end tidligere på at
læse fagbøger. De indhenter informationer fra
billedmaterialet i ’de stores’ fagbøger og hånd-
bøger og erhverver sig bl.a. her vigtige faglige
forudsætninger. De gør sig på fornem vis para-
te til selv at blive fagbogsbrugere. Og på et tid-
ligt tidspunkt kan de også selv læse lette fag-
bøger. En ikke uvæsentlig detalje er, at elever-
ne også styrker deres læsekompetence herved. 

Faglig læsning kan imidlertid være en tung
sag. Hvis elevens faglige forudsætninger er
små, vil fx fagbøgernes begreber fremstå som
uovervindelige, ligesom det sproglige niveau,
som i øvrigt ofte er uacceptabelt højt.

Det er derfor vigtigt, at undervisningen og
opmærksomheden i hele skoleforløbet er
skærpet omkring faglig læsning og anvendel-
sen af fagbøger i undervisningen – ikke blot i
elevens dansktimer og på skolebiblioteket,
men i alle skolens fag.

Et fagligt læsekursus én gang om året eller
som minimum 2-3 gange i elevens skoleforløb
– tidligst fra 3.-4. klasse – har vist at give gode
og vedvarende forudsætninger for bedre at
kunne tackle fagbøgerne og de mange faglige
informationer i øvrigt, fx fra internettet.

I Fagligt læsekursus til Alineas Lette bøger
er der lagt vægt på:

•   at såvel fagbøger som elever er forskellige.
Udvalget af titler til læsekurset er derfor
hentet i såvel ’Let fakta’ og ’Læs dansk
fakta’-serierne. Allerede i valg af titel og
serie er der således mulighed for at diffe-
rentiere, ligesom sværhedsgraden i elev-
opgaverne tilsvarende matcher bogens
sværhedsgrad og muligheder. Opgaverne
bliver sværere, mere nuancerede jo længe-
re eller dybere eleven trænger ind i fagbo-
gen.

• at opgaverne til de enkelte bøger er over-
skuelige, overkommelige og lidt varierede
fra bog til bog.

• at der ikke skal være et specielt højt skrift-
ligt niveau. Arbejdet med bøgerne er det
væsentlige! En skriftlig vægtning kan rele-
vant finde sted efter det faglige læsekur-
sus. I klassen planlægges et emnearbejde –
måske og gerne inspireret af de bøger og
emner, de kun har fået lov til at snuse til
under det faglige læsekursus.

• at eleverne stifter bekendtskab med og har
haft mange forskellige bøger i hænderne
helst inden for forskellige emner – også de
emner som de normalt går udenom.

• at udvalgte bøger er indlæst som
bog+bånd og bog+cd og kan købes hos
AV-forlaget Den Grimme Ælling.
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Det faglige læsekursus kan tilrettelægges ud
fra følgende model:

1. En fagbog i klassesæt vælges til en fælles
gennemgang af fagbogens opbygning og
forskellige fagudtryk. Det er en god ide, at
anvende en af de titler, som indgår i læse-
kurset. På en del Pædagogiske Centraler
findes imidlertid klassesæt af Hvalen – et liv
i havet af Mogens Jansen. Alinea, 2000. Og
hertil findes inspirerende og grundige for-
udsætninger for at undervise i faglig
læsning i materialet: Faglig læsning – hvor-
dan af Jytte Lau, Lisbet Mortensen og Ven-
ke Vibe-Petersen. Munksgaard, 1989. Yder-
ligere ideer og baggrundsviden findes i  det
kombinerede læsekursus- og fagbogsmate-
riale til elever fra 6. klassetrin: Fagbøger og
faglig læsning af Lisbet Mortensen, Jytte
Lau og Mogens Jansen. Alinea, 1999.  

2. Under den fælles gennemgang præsente-
res eleverne alt efter niveau for faglige
læsestrategier (fx punktlæsning, skimming
og scanning) og de forskellige fagudtryk, fx
indholdsfortegnelse, stikordsregister, bil-
ledtekst, overskrift, nøgleord, litteraturli-
ste, leksikon, dc.nr (=decimalklassenum-
mer).

3. Et konkret opgaveark gennemgås. Eleverne
gøres opmærksomme på, at nogle af opga-
verne har entydige svar og at andre
bevidst lægger op til en individuel og
mere kreativ besvarelse.

4. De udvalgte fagbøger og tilsvarende
opgaver nummereres og placeres i fx
bogkasser så tilgængeligt, at eleverne selv
og let kan overskue og orientere sig i læse-
kurset.

5. Facit-siderne er udarbejdet, så eleverne
selv kan rette deres opgaver. Det giver
bedre mulighed for dialog lærer og elev
imellem, når eleverne selv kan magte det
rent organisatoriske.

6. Logbogs-skema over ’læste’ titler udfyldes
ligeledes af den enkelte elev.

7. Det er absolut ikke meningen, at eleven
skal læse hele fagbogen og slet ikke inden
arbejdet med opgavearket. Men selvfølge-
lig vil det være en fin sidegevinst, hvis
eleven har eller får lyst til at fordybe sig
yderligere bagefter.   

Så afsæt gerne tid hertil eller lad ele-
ven låne bogen med hjem.

8. Skolebiblioteket inddrages både før,
under og efter det faglige læsekursus.

God fornøjelse

ps! Fagligt læsekursus til Alineas Lette bøger
opdateres løbende med nye titler.
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