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Materialet
Freddy finder vej i teksten er et materiale til 
den eksplicitte undervisning i læseforstå-
elsesstrategier i indskolingen. Materialet 
kan bruges i såvel klasse- som gruppeun-
dervisningen og kan anvendes i normal- og 
specialundervisningen fra o.- ca. 2. klasse. 
Materialet er ikke tænkt som et individuelt 
materiale, men som et materiale, der læg-
ger op til, at eleverne arbejder sammen i 
makkerpar og er i dialog om, hvad de gør. 
Når eleverne tænker højt om det, de gør, 
bliver de i højere grad bevidste om, hvad 
de gør, og derved får de mulighed for at ud-
vikle læseforståelsesstrategier.
 Materialet tager udgangspunkt i, at læs-
ning og skrivning er to sider af samme sag 
- man lærer at læse ved at læse og skrive, 
og at skrive ved at skrive og læse. Til hver 
af de genrer, der præsenteres i bogen, er 
der derfor indskrevet nogle af de spørgs-
mål, som en god læser løbende må stille sig 
for at forstå teksten. Under arbejdet med 
at udvikle læseforståelsesstrategier bruger 
eleverne tænkeskrivning. Desuden er der 
skriveskabeloner, som skal støtte elever-
nes opmærksomhed på genrernes særlige 
struktur, indhold og sprog. 

At læse mellem linjerne
Det har vist sig, at selv om elever er gode 
til at afkode enkeltord, forstår de ikke nød-
vendigvis teksten.
 I Freddy finder vej i teksten sætter vi der-
for fokus på, at eleverne lærer at inferere. 
At inferere er fagudtrykket for det, man i 
daglige tale kalder at læse mellem linjerne 
eller at drage følgeslutninger. Når man in-
fererer, kobler man enten informationer i 
teksten med hinanden, eller man kobler en 
information i teksten med en information 
uden for teksten med hinanden. 

Eksempel
Villads giver kassedamen 20 kroner. Hun gi-
ver ham penge tilbage.

For at forstå denne tekst må læseren drage 
den slutning, at hun refererer til kassedamen, 
og ham refererer til Villads. Det er dog ikke 
nok. Læseren må yderligere på baggrund af 
ordene kassedamen og penge tilbage kunne 
slutte sig til, at Villads er i et supermarked/
forretning og er i færd med at købe noget.  
Her må læseren koble ordene i teksten med 
sin viden uden for teksten om køb og salg 
i et supermarked/forretning. Læseren må 
kunne se situationen for sig. Der kan drages 
endnu en følgeslutning i teksten: Når Vil-
lads får penge tilbage, har han købt noget, 
der kostede mindre end 20 kr. Hvad det er, 
får vi ikke at vide, men kan på baggrund af 
beløbets størrelse gætte på nogle mulighe-
der – måske noget slik? Hvorvidt gættet er 
rigtigt eller forkert, kan først afklares af den 
tekst, der følger efter.

At inferere (at dragefølgeslutninger eller 
at læse mellem linjerne) er en meget aktiv 
proces og kræver en læser med en aktiv læ-
seindstilling. Dvs. en læser, der kan udnytte 
læseforståelsesstrategier og danne indre 
billeder af det læste. I Freddy finder vej i 
teksten bruger vi udtrykket/overskriften Se 
det for dig om det at danne indre billeder. 
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Gode læsere er meget aktive, når de læser. 
De stiller spørgsmål til det, de læser, finder 
svar og prøver på baggrund af svarene at 
forudsige, hvad det efterfølgende vil handle 
om, og endelig opsummerer de, hvad de nu 
ved. Svage læsere er passive. De afkoder 
de enkelte ord, men de er ikke bevidste om 
at forstå sammenhængen i det, de læser. 

Valg af strategier
Læseforståelsesstrategier kan if. den nor-
ske forsker Ivar Bråten defineres som men-
tale aktiviteter, læseren vælger at benytte 
for at tilegne sig, organisere eller uddybe in-
formation fra en tekst og for at overvåge og 
styre sin egen tekstforståelse. 

I Freddy finder vej i teksten er der fokus på, 
at eleverne bliver bevidste om at tilegne sig 
overvågningsstrategier, så de kan styre de-
res egen læsning. Samtidig er det centralt,  
at de uddyber tekstens information ved at 
skrive om udvalgte emner i enkle fagtek-
ster. Informationsmængden i læsetekster-
ne er lille og knytter an til hverdagsagtige 
hændelser. Der er derfor ikke fokus på or-
ganisering af disse teksters informationer, 
men der kan selvfølgelig sættes fokus på 
organisering af stoffet, når eleverne skal 
skrive de små fagtekster.

Dialog om overvågningsstrategier 
Overvågningsstrategier er de strategier, 
som læseren benytter sig af før, under og 
efter læsning for at sikre sig, at teksten er 
forstået. Eleverne arbejder sammen i mak-
kerpar, for at de gennem dialog kan få sat 
ord på det, de tænker. Hensigten er, at de 
bliver aktive læsere, der ved, hvornår de 
forstår, og hvornår de ikke forstår, og hvad 
de kan gøre for at komme til at forstå.  

Eleverne præsenteres for fire forståelses-
strategier, som de benytter på alle bogens 
tekster, således at de kan blive så fortrolige 
med strategierne, at de kan anvende dem 
bevidst. Inspiration til undervisning i netop 
de fire forståelsesstrategier er hentet fra 
Palincsar og Browns forskningsprojekt fra 
1984, Reciprok Undervisning, som metodisk 
er videreudviklet af Oczkus (2005), og som 
man kan læse mere om i Rune Andreassen 
“Eksplicit undervisning i læseforståelse” i 
Ivar Bråten, Læseforståelse, 2008, KLIM. 
Disse forskningsprojekter fremhæver be-
tydningen af at undervise eksplicit i få væ-
sentlige læseforståelsesstrategier over lang 
tid og i alle fag.

I Freddy finder vej i teksten benyttes følgen-
de ikoner for de fire forståelsesstrategier, 
som eleverne skal lære:

Før læsning
Spåkonen symboliserer strate-
gien at forudsige. På baggrund 
af titel, illustration og tekstens 
udformning skal eleverne forud-

sige, hvilken genre de skal læse, hvad den 
kan handle om, og hvad de ved om emnet.
 Når eleven fx har konstateret, at genren 
er kontaktbog, kan der samtales om, hvor 
og i hvilke sammenhænge man bruger en 
sådan, og hvad man typisk skriver om i en 
kontaktbog.
 Eleverne skal også forudsige, mens de læ-
ser. Hver gang de får en ny oplysning, skal 
de gøre sig tanker om, hvilken betydning 
det får for det videre hændelsesforløb.
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Under læsning
Spørge-Jørgen symboliserer stra-
tegien at stoppe op og stille sig 
selv spørgsmål under læsningen, 
og på baggrund af tidligere læst 

stof at forudsige, hvad svaret måske kan 
være. 

Detektiven symboliserer stra-
tegien tænk og opklar. Eleverne 
skal tænke over, hvad han/hun 
allerede ved og koble det med 

det nye, der står i teksten. I den forbindel-
se præsenteres eleverne i nogle af tekster-
ne for forhold, som de efterfølgende skal 
prøve at se for sig ved at skrive om det.

Efter læsning
Cowboyen med lasso symbolise-
rer, at eleverne skal sammenfatte 
og gøre sig klart, hvad de nu ved 
om det, der står i teksten.

Flydende læsning
Teksternes længde og makkerarbejdet med 
strategier lægger op til, at eleverne læser 
teksterne højt for hinanden mere end én 
gang. Når eleverne læser, skal de derfor 
opfordres til at læse med god prosodi, dvs. 
at teksten skal læses med korrekt betoning, 
pauser og indlevelse. Prosodi og gentagen 
læsning har nemlig også betydning for læ-
seforståelsen. 

Læseruter
Eleverne skal med Freddy finder vej i teksten 
også bevidstgøres om, at læsning ikke altid 
begynder i øverste venstre hjørne, men at 
et blik på fx et brevs afsender, er vigtig for 
forståelsen af tekstens indhold. Hvem er 
fx mor og far i indledningen på brevet, når 
afsenderen er Steen?

Tekstvalg
I Freddy finder vej i teksten møder eleverne 
flere forskellige typer tekster:

Fagteksten side 2-3 og 4-5 drejer sig om, 
hvad eleverne skal lære. Overskriften og de 
første spørgsmål på side 2 lægger op til en 
samtale om, hvad det vil sige at læse mel-
lem linjerne.
 Med eksemplet Drengen tager en jakke 
på. Nu fryser han ikke mere., kan læreren 
modellere for eleverne, hvordan man gør, 
når man læser mellem linjerne. Herefter 
kan læreren læse forklaringen, som opsum-
meres i to punkter på side 3. Det kan være 
nødvendigt at modellere, hvordan man infe-
rerer ved hjælp af flere eksempler. Eksem-
plerne på side 3 kan bruges til dette, men 
der skal også være mulighed for, at eleverne 
selv prøver at inferere i makkerpar.

Side 4-5 læses op af læreren, og der samta-
les om de fire læseforståelsesstrategier, og 
hvad de går ud på.

Side 6-7 er begyndelsen på den fiktive be-
retning om drengen Freddy. I bogen følger 
man Freddy gennem en dag i skolen, på vej 
hjem og på besøg hos mormor og morfar. 
Siderne 6-7 er tænkt som endnu en fælles 
indførelse i, hvad det vil sige at læse mellem 
linjerne. Stop derfor op flere gange, og tal 
om, hvad man som læser må læse ind mel-
lem linjerne for at forstå teksten. Fx: 
Hvad har der været galt med Freddy?
Hvad vil det sige, at håret ligner en høstak?
Hvorfor siger Freddy: “Jeg ser helt rask ud?”
Hvem er Lotte?
Hvordan ser Viggos hår ud?
Hvornår bliver Lotte stille i ansigtet?
Hvorfor vil Freddy gerne hjem til sin 
mormor og morfar?

1. 

2.
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Hvorfor falder Freddy næsten over or-
dene?
Hvad betyder det at kaste sig over ma-
den?
Slut af med at læse hele teksten i sin sam-
menhæng.

På side 8-35 møder eleverne korte tekster, 
der fører beretningen om Freddy videre, 
og de præsenteres for nogle af de faglige 
tekster, som Freddy møder i løbet af denne 
dag. Disse tekster er i kendte hverdagsgen-
rer: en kontaktbog, et postkort, en e-mail, 
en indbydelse, skilte, huskeseddel, en sms, 
billedtekster, et brev – alle med et tydeligt 
forhold mellem afsender og modtager og 
dermed et tydeligt læse- og skriveformål. 
For at eleverne skal bevidstgøres om at 
stille spørgsmål og finde svar, mens de læ-
ser, er der skrevet spørgsmål direkte i tek-
sten. Nogle elever vil finde disse spørgsmål 
meget lette, men det er vigtigt, at eleverne 
bliver bevidste om, hvorfor de kan svare på 
spørgsmålene. Dvs. hvilke sproglige forhold 
der gør, at de kan svare på spørgsmålene. 
Hvilken betydning har tidsangivelserne i 
går, nu og en dato fx for forståelsen, hvad 
henviser et her til, eller hvem refererer et 
han eller vi til? Svage læsere er bl.a. ofte 
usikre på brugen af han/hun, hende/ham, 
den/det. 

Eleverne arbejder med strategierne i mak-
kerpar. Organiser makkerparrene, så ele-
verne er på næsten samme niveau. Til 
sidst opsummerer og sammenfatter de: 
Hvad ved de nu? I alle teksterne er der 
noget, som man kun kan forstå, hvis man 
kobler sin viden uden for teksten med det, 
man læser om i teksten. På siderne Se det 
for dig skal eleverne derfor prøve at se det 
for sig, og derefter skrive en kort fagtekst 

om emnet. Fx står der på postkortet side 
13, at Pixi har set en vulkan. Eleverne skal 
derefter se en vulkan for sig og reflektere 
over, hvad de ved om vulkaner. Da læsning 
og skrivning er to sider af samme sag, skal 
eleverne derfor skrive en faglig tekst om 
vulkaner. I denne forbindelse kan det være 
nødvendigt at hente information i bøger, på 
nettet eller på billeder.
 Herefter skal eleven selv skrive i den 
hverdagsgenre, som har været præsente-
ret i forbindelse med Freddy. Genrens træk 
skal tydeligt fremgå, og eleverne skal efter-
følgende læse deres tekst med en makker 
på samme måde som før med brug af de 
nye læseforståelsesstrategier.

Eleverne arbejder således sideløbende med, 
at de udvikler læseforståelsesstrategier, 
med tre forskellige former for skrivning:

. Tænkeskrivning i form af at svare på  
 spørgsmålene i teksterne

. Modtagerrelateret genreskrivning i  
 skriveskabelonerne

. Begyndende faglig skrivning på Se det  
 for dig-siderne.

På side 36-37 møder eleverne en organise-
ringsstrategi. De skal skrive en overskrift 
samt et kort referat af beretningen om 
Freddy.

På side 37-38 kan eleverne evaluere deres 
læring om læseforståelsesstrategier.

3. 

4.

5.
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