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Lærervejledning – Freddy finder vej i flere tekster
- om at læse mellem linjerne

Materialet
Freddys finder vej i flere tekster er et ma-
teriale til den eksplicitte undervisning i 
læseforståelsesstrategier i indskolingen. 
Materialet kan bruges i såvel klasse- som 
gruppeundervisningen og kan anvendes i 
normal- og specialundervisningen fra ca. 
2. klasse. Det er ikke tænkt som et indivi-
duelt materiale, men som et materiale, der 
lægger op til, at eleverne arbejder samme 
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. 

Læsning og skrivning er to sider af samme 
sag, og derfor tager materialet udgangs-
punkt i, at man lærer at læse ved at læse 
og skrive, og at skrive ved at skrive og 
læse. Til hver af de genrer, der præsente-
res i bogen, er der derfor skriveskabeloner, 
som kan støtte elevernes opmærksomhed 
i forhold til genrernes særlige opbygning, 
indhold og sprog. 

Freddy finder vej i flere tekster er en selv-
stændig fortsættelse af Freddy finder vej i 
teksten. I Freddy finder vej i teksten var der 
fokus på at læse mellem linjerne i de nære 
hverdagstekster. I Freddy finder vej i flere 
tekster kommer Freddy ud for flere forskel-
lige typer tekster på sin vej med toget fra 
Svendborg til København og tilbage igen. 
Gennem den fiktive historie om Freddy 
konkretiseres læserrollen. Det bliver muligt 
for eleverne at identificere sig med Freddy 
og herigennem opleve, hvorfor man har 
brug for at kunne læse og forstå.

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 flere tekster sætter vi 
derfor fokus på, at eleverne lærer at læse 
mellem linjerne. Når man læser mellem lin-
jerne, kobler man enten to 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 han refererer til Villads. Det er dog ikke 
nok. Læseren må yderligere på baggrund af 
ordene kassedame 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, 
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får vi ikke at vide, men vi kan på baggrund 
af beløbets s tørrelse gætte på nogle mulig-
heder – måske noget slik? Hvorvidt gættet 
er rigtig eller forkert, kan først afklares af 
den tekst, der følger efter.

At læse mellem linjerne er en meget aktiv 
proces og kræver en læser med en aktiv læ-
seindstilling. Dvs. en læser, der kan udnyt-
te læseforståelsesstrategier og danne indre 
billeder af det læste. Gode læsere benyt-
ter flere strategier, 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. 
Og hele tiden forsøger de at koble det, de 
læser, til det de i forvejen ved om emnet. 
Svage læsere er passive. De afkoder de en-
kelte ord, men de er ikke nødvendigvis be-
vidste om at forstå sammenhængen i det, 
de læser. Måske fordi afkodning endnu ta-
ger meget af deres opmærksomhed. Forsk-
ning viser da også, at der skal undervises 
eksplicit i læseforståelsesstrategier, at det 
skal ske hver dag og i alle fag, for at elever-
ne kan udvikle læseforståelse. Desuden er 
det en fordel, at denne undervisning sker 
sideløbende med, at eleverne lærer afkod-
ningsstrategier, sådan at de ikke opfatter 
det som ligegyldigt, hvad teksten handler 
om, men oplever, at afkodning og forstå-
else skal ske samtidigt og i et splitsekund. 

Læseforståelsesstrategier
Læseforståelsesstrategier kan ifølge den 
norske forsker Ivar Bråten defineres som 
mentale aktiviteter, læseren vælger at benyt-
te for at tilegne sig, organisere eller uddybe 
information fra en tekst og for at overvåge 
og styre sin egen tekstforståelse.

I Freddy finder vej i flere tekster er der fo-
kus på, at eleverne tilegner sig overvåg-
ningsstrategier, så de kan styre deres egen 
læsning, og at de uddyber tekstens infor-
mation ved at skrive om udvalgte emner i 
enkle fagtekster. Informationsmængden i 
læseteksterne er lille og knytter an til hver-
dagsagtige hændelser, og der er derfor ikke 
fokus på organisering af disse teksters in-
formationer. Men det kan være en god idé, 
at lærer og elever i fælleskab finder stikord 
til indholdet i skriveteksterne, og at der 
skrives en fælles tekst på tavlen om emnet. 
Herved få læreren mulighed for at vise, 
hvordan talesprog omformes til skriftsprog.  

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. Det er tanken, at de første 6 sider 
læses i fællesskab, og at læreren er rolle-
model og viser ved at tænke højt, hvordan 
hun gør, når hun læser og forstår en sæt-
ning. Derefter arbejder eleverne sammen i 
makkerpar, for at de gennem dialog kan få 
sat ord på det, de tænker. Hensigten er, at 
de bliver aktive og bevidste læsere, der ved, 
hvornår de forstår, og hvornår de ikke for-
står, og hvad de kan gøre for at komme til at 
forstå. Ikke alle elever vil kunne gøre dette 
i makkerpar. Nogle elever vil have forsat 
brug for støtte fra læreren.

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. I bogen benyttes følgende ikoner 
for de fire forståelsesstrategier, som elever-
ne skal lære:
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Før læsning
Spåkonen symboliserer strate-
gien at forudsige. På baggrund 
af titel, illustration og tekstens 
udformning skal eleverne for-

udsige, hvilken genre de skal læse, hvad 
den kan handle om, og hvad de ved om 
emnet. 
Når eleven fx har konstateret, at genren er 
billedbog, kan der samtales om, hvad der 
er særligt ved en billedbog. For at eleverne 
kan dette, er det også her nødvendigt at 
demonstrere overfor eleverne, hvordan 
man gør, når man taler sammen om en 
tekst. 

Under læsning
Spørge Jørgen symboliserer 
strategien at stoppe op og stille 
sig selv spørgsmål under læsnin-
gen, 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 om et emne og koble det med 
det, der står i teksten. 

Efter læsning
Cowboyen med lasso symboli-
serer, at eleverne skal sammen-
fatte og gøre sig klart, hvad de 

nu ved om det, der står i teksten. I denne 
bog skal eleverne gøre det ved at skrive en 
kort opsummering. Her er det vigtigt at 
eleverne ikke bare skriver enkeltord, men 
at de lærer at formulere sig i sammenhæn-
gende sætninger. Også her vil det være 
godt for elevernes læring, at man i begyn-

delsen gør det sammen på tavlen med lære-
ren som guide og sekretær.

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 flere 
tekster bevidstgøres om, at læsning ikke 
altid begynder i øverste venstre hjørne. I 
pandekageopskriften kan man fx tale om, 
at læseformålet er forskelligt, alt efter om 
man læser den for at købe ind, eller fordi 
man gerne vil lave pandekager. Skal man 
lave pandekager, foregår læsningen ofte, 
ved at man skiftevis læser, hvilke ingredi-
enser man skal bruge og fremgangmåden, 
hvor der står, hvad man skal gøre. Skal man 
derimod købe ind til at lave pandekager. 
Læser man kun listen over, hvilke ingredi-
enser der skal bruges. 

Tekstvalg og organisering af 
undervisningen
I Freddy finder vej i flere tekster møder ele-
verne 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.

1. 
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Med eksemplet Jeg er i bad, kan læreren 
være rollemodel og demonstrere for ele-
verne, hvordan man gør, når man læser 
mellem linjerne. Herefter kan læreren læse 
forklaringen, som opsummeres i to punk-
ter på side 3. Det kan være nødvendigt at 
være rollemodel ved flere eksempler. Ek-
semplerne på side 3 kan bruges til dette, 
men der skal også være mulighed for, at 
eleverne i makkerpar prøver at læse mel-
lem linjerne. Bagefter kan man spørge ud i 
klassen, om der er nogen, der kan fortælle, 
hvordan de gjorde for at forstå teksten.

Side 4-5 læses op af læreren, og der sam-
tales 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 i en weekend, hvor han alene 
skal på besøg hos farmor og farfar i Køben-
havn. Siderne 6-7 er tænkt som endnu en 
fælles indførelse i, hvad det vil sige at læse 
mellem linjerne. Stop derfor op flere gan-
ge, og tal om, hvad man som læser må læse 
ind mellem linjerne for at forstå teksten.
Fx: 
Hvorfor overvejer Freddy, hvor mange un-
derbukser han skal bruge i København?
Hvad mon det vil sige at lege turist?
Hvorfor mon Mor overtager pakningen?
Hvordan var Freddy faldet over Per Prik?
Hvorfor er det godt at have Mor og Far 
ved hånden, når der skal læses?
Hvad er det, der er hyggeligt?
Hvem mon Lotte er?
Hvad mon Mor mener, når hun kigger på 
den måde, som Freddy beskriver?

På side 8-55 møder eleverne korte tekster, 
der fører beretningen om Freddy videre, 
og de præsenteres for nogle af de tekster, 
som Freddy møder i løbet af weekenden. 
Disse tekster er kendte hverdagsgenre: en 
billedbog, et portræt, en sang, en opskrift, 
en opslagsbog, to forskellige typer kort, in-
formationstavler, en folder, en omtale af et 
teaterstykke, en tegneserie og nogle skæve 
og sjove ordbogstekster. I Freddy finder vej 
i teksten var der indskrevet spørgsmål direk-
te i teksten, for at eleverne skulle blive be-
vidste om at stille spørgsmål og finde svar, 
mens de læser. I denne bog om Freddy er 
der placeret en stjerne, hver gang eleverne 
skal forholde sig til et spørgsmål, som har 
betydning for, at de lærer at læse mellem 
linjerne. Stjernen vil forstyrre læsningen, 
men det er hensigten, at de med disse bli-
ver bevidste om, at de skal stille og opklare 
spørgsmålene undervejs. Når man har læst 
og besvaret spørgsmålene, er det vigtigt, at 
hele teksten læses i sammenhæng, før der 
på den følgende side opsummeres under 
overskriften Hvad ved du nu?
Nogle elever vil finde nogle af spørgsmå-
lene lette, men formålet med denne form 
for tekstlæsning er ikke, at eleverne bare 
løser opgaverne, men at de bliver bevidste 
om, hvilke spor eller konkrete ord i teksten, 
der har betydning for, at de kan svare på 
spørgsmålene. 

2.

3.
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Det er mest hensigtsmæssigt, at elever-
ne arbejder med strategierne i makkerpar 
med en på samme niveau. 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 skrivesi-
derne skal eleverne prøve at skrive tekster, 
der ligner dem, de lige har læst, eller de 
skal bruge den viden, de har fået i teksten, 
i skrivningen. Fx skal de skrive et portræt 
af en person, beskrive en bygning, skrive 
et digt, selv lave en opskrift, en tekst om 
et vejnavn eller en informationstavle. De 
tekster, de har læst, fungerer som model-
tekster for dem, de selv skal skrive, og det 
bliver herigennem en konkret måde at lære 

4.

om genrekendskab på. Eleverne skal efter-
følgende læse deres tekst med en makker 
på samme måde som før med brug af de nye 
læseforståelsesstrategier. I klassesamtaler 
vil det være godt at sætte spot på, hvad der 
er særligt ved en genre.

På side 56-61 møder eleverne en organi-
seringsstrategi. De skal skrive et referat af 
beretningen om Freddys oplevelser i Kø-
benhavn. Her er det igen en god idé at lave 
de første i fællesskab, sådan at eleverne læ-
rer, hvordan man skriver stikord, og hvor-
dan man kommer fra stikordene til en sam-
menhængende tekst.
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