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Kopiark

Oversigt over kopiark

Kopiark 1-27

“Når du skal læse en tekst, er det ofte ligesom at cykle i et land-
skab. Nogle steder går vejen ligeud – uden bakker. Andre steder går
det enten op eller ned ad bakke. Nogle tekster oplever du som
nemme, fordi du forstår, hvad du læser og nemt kan huske det
bagefter. Andre tekster kan være svære at huske og forstå, fordi du
måske ikke kender så meget til emnet i forvejen. Måske er der også
nogle ord, som du ikke forstår. Somme tider oplever du måske
også, at du næsten ‘sidder fast’ i en tekst, ligesom du kan sidde fast
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Denne bog skal – sammen med din læreres vejledning og dine klas-
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Forordet i elevbogen

Læsningensandskab
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Forord

Læseforståelse og læringsstrategier

Læsningens landskab 3.-4. klasse lægger op til en systematisk undervisning i
strategier til læseforståelse. Eleverne præsenteres for og arbejder med en
række forskellige læseforståelses- og læringsstrategier, når de skal læse
tekster – såvel skønlitterære tekster som fagtekster. Det vil sige, at elever-
ne lærer at anvende forskellige strategier på flere skønlitterære genrer
(digte, eventyr, fabler og fortællinger) og på fagtekster om forskellige
emner (gymnastik, månen, landkort og farver). En af hensigterne med
materialet er, at de læse- og læringsstrategier, som eleverne møder og
arbejder med i dette materiale, er overførbare og skal kunne bruges i
mødet med de tekster, der i øvrigt læses i klassens dansktimer og i andre
fag. 

Denne lærervejledning

Når eleverne skal blive mere klar over deres egen måde at læse og lære
på, skal de kende og arbejde med forskellige arbejdsformer og lærings-
strategier. Dette beskrives grundigt og inspirerende i den norske bog Lære
å lære af Liv Engen og Carol M. Santa (Stiftelsen Dysleksiforskning 1996),
der har været et væsentligt teoretisk udgangspunkt for og inspirationskil-
de til Læsningens landskab. Ovenstående principper er således mere eller
mindre en direkte oversættelse af et citat fra Lære å Lære. Bogen Lære å
Lære omtales også særskilt side 8-9.

Vi har bedt Liv Engen om at nyskrive artiklen “At lære at læse for at lære.
Hvordan kan vi hjælpe eleverne med at udvikle strategier for læseforstå-
else og læring?” til denne lærervejledning. Desuden har Mia Finnemann
Schultz og Line Knudsen bidraget med faglige artikler om henholdsvis
metakognition og genrekendskab. Disse artikler inddrager eksempler fra
elevbogen.
De øvrige kapitler i lærervejningen er udarbejdet af Kirsten Jakobsen.

Tak for et fantastisk samarbejde med Kirsten Jakobsen og mange tak for
de andre forfatterbidrag i denne lærervejledning.

God fornøjelse
Katja Tang/Kirsten Buhl
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Om Lære å Lære

Lære å Lære af Carol M. Santa og dr. phil. Liv Engen (Stiftelsen Dysleksi-
forskning, 1996) henvender sig til læreren. I bogen beskrives forskellige
arbejdsformer og læringsstrategier, som har vist sig at kunne gøre elever-
ne bevidste og aktive omkring deres egen måde at lære på. Lære å Lære er
den norske version af bogen om CRISS-projektet. CRISS-projektet har et
grundlag og en række nøgleprincipper, som man kan læse mere om på: 
www.dysleksi.no. Liv Engen (Center for læseundervisning og læse-
forskning) har også skrevet Lærerens ABC (L&R Uddannelse, 2004), der er
en praktisk håndbog for den lærer, der skal lære børn at læse og skrive.
Bogen beskriver på en tilgængelig måde, hvilke færdigheder eleverne skal
lære, hvorfor disse færdigheder er vigtige, hvordan de kan observeres, og
hvad der konkret kan gøres for at styrke de forskellige færdighedsområ-
der. 
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Baggrund for 
Læsningens landskab

Skolens læseundervisning er i fokus

I mange år har der været fokus på skolens læseundervisning og især på,
hvordan børn bedst kommer i gang med at læse selvstændigt. Der er såle-
des solid forskningsmæssig dokumentation for, at det er væsentligt, at
eleverne lærer at anvende bogstav/lydforbindelserne i den første læsning,
og at de efterfølgende får mulighed for at automatisere disse færdigheder
ved at læse meget.

Igennem de senere år har der også været opmærksomhed om den fortsat-
te læseundervisning. Ikke mindst danske unges placering i OECD under-
søgelserne (PISA 2000 og 2003) har rejst spørgsmålet:

Hvordan kan undervisningen i at udvikle funktionelle læsefærdig-
heder hos eleverne intensiveres, så eleverne kan forstå, anvende og
reflektere over skrevne tekster, som de møder i hverdagen?

Hvad er læseforståelse og læringsstrategier?

Når en stor del af eleverne (17 %) i 9. kl. både læser langsomt og har
svært ved at forstå det, de har læst, er årsagen måske denne (se side 17):

“Måske har vi – i lidt for høj grad – taget for givet, at elever, som har lært
at læse, også ved, hvordan deres læsefærdighed kan udnytte som funktio-
nelt redskab i egen læring. Mange elever (måske flere end vi tror) har
brug for vejledere, som kan lære dem at – og hvordan – de kan gå til tek-
sterne med en bevidst vilje til at forstå og lære, og om kan fortælle dem,
at læsning ikke handler om at finde svar på andres spørgsmål, men om at
kunne gå til teksten med en bevidst og målrettet vilje til at stille sine egne
spørgsmål …”

11
Baggrund for Læsningens landskab

I en tid, hvor læseforståelse er et varmt emne,
er det velkomment, at L&R Uddannelse nu har
fået dette hæfte i kommission til en rimelig
pris. Hæftet er ikke et grafisk vidunder, men
indholdet er velunderbygget, og det er udviklet
på baggrund af nogle væsentlige betragtninger
fra fagbeskrivelserne, forskningsresultater og
praksis. Det drejer sig om metoder og strategier
fra CRISS-projektet, som har til hovedformål at
vise og træne elever i at bruge læsning til tileg-
nelse af kundskaber inden for forskellige fag-
og temaområder.

Grundlaget for CRISS er nøgleprincipper
fra forskning i kognitiv og social læring. Disse
er listet som “trosbekendelse” i starten af hæf-
tet, hvilket er typisk: Det er velstruktureret, og
meningen med hvert afsnit og hver aktivitet er
helt klar. Og det passer ganske godt til et af
hovedpostulaterne i hæftet: at tekster, der er
godt struktureret, fremmer forståelsen. Men
desværre forekommer det (nok ikke kun) mig,
at det modsatte er det hyppigst forekommende
i virkelighedens tekster, og derfor er det et nød-
vendigt læringstiltag, der præsenteres i hæftet.

De første to kapitler handler om CRISS-
projektets principper og filosofi. Det er en
meget vigtig del af bogen, for alle strategierne
og øvelserne i de følgende ni kapitler er
afhængige af, at læreren virkeligt går ind for
idéerne, tør direkte undervisning og modelle-
ring for derefter gradvist at overføre ansvaret
for læring til eleverne. Det tør de fleste vel,
men her er, umiddelbart, tale om en meget stor
ekstra arbejdsindsats, som man skal overbevise
eleverne om er besværet værd ved at gøre lære-

processen tydeligere. Her er især det ret geniale
kapitel 11, om problemstillinger og spørgsmål
angående gennemførelsen af CRISS, til stor
hjælp, for jeg må indrømme, at gennem de ni
kapitler med forskellige strategier mistede jeg
pusten mere end en gang.
Grundopfattelsen er, at en god læser er målret-
tet og en aktiv strateg; en svag er en, som ikke
forstår at sætte sig mål, mangler fleksibilitet i
korrektion af sin egen (mis)forståelse og giver
op. Den udspringer af viden, som flere under-
søgelser har vist om effekten af undervisning i
metakognitive kompetencer. I CRISS-strategier-
ne stilles spørgsmål til mange typer tekster,
både fagtekster og fiktive tekster, ved hjælp af
redskaber, der meget sandsynligt faktisk virker:
interferenser, genrekendskab og ordforråd. Det
er fornuftigt at forholde sig til, hvor svag en
læser kan være og alligevel får noget ud af
undervisning i CRISS-strategier. I hæftet er der
en oversigt over strategierne anvendelighed i
forhold til forskellige klassetrin, som man
måske kan bruge. Der er ydermere tegn på, at
disse metakognitive strategier også kan bruges
som effektive kompenserende strategier. Men
det afgørende for forfatterne er, at det ikke er
strategierne i sig selv, der er vigtige, men filoso-
fien bag: Det er lovligt, for alle, at tænke selv –
i alle fag og alle emner!

Enkelte steder har jeg problemer med det
norske, især når de forskellige strategier forkor-
tes af mnemotekniske grunde. Det står dog
klart, at dette hæfte er en struktureret og gen-
nemtænkt klassiker, der rammer tidens mode
med præcision.

Anmeldt i Folkeskolen 2003
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med præcision.

Anmeldt i Folkeskolen 2003
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Læsning kræver målrettet strategi
Af Mia Finnemann Schultz
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Hvis eleverne skal udvikle funktionelle læsefærdigheder skal de altså
lære, at de ikke kun skal “aflæse” indholdet i teksten. Læsning er en aktiv
meningssøgende proces, hvor læseren genskaber indholdet ved både at
identificere de enkelte ord i teksten og ved at bruge sin forhåndsviden. 

I det norske CRISS-projekt Lære å Lære, der har inspireret til udarbejdelsen
af Læsningens landskab, angives en række nøgleprincipper fra forskningen
om læseforståelse. Også Merete Brudholm (Læseforståelse – hvorfor og hvor-
dan, side 73) og Jørgen Frost (Principper for god læseundervisning, side 117)
henviser til forskning vedrørende effekten af at arbejde med forskellige
strategier til læseforståelse, bl.a.:

• Aktivering af elevernes baggrundsviden
• Arbejde med forforståelse
• Organisere oplysninger i teksten på forskellige måder
• Stille egne spørgsmål til teksten
• Udvikle ordforrådet
• Genrekendskab
• At eleverne skriver om det, de lærer
• Metakognitiv bevidsthed (Hvilke strategier hjælper mig og hvorfor?)

Læsningens landskab – læseforståelse og læringsstrategier

I Læsningens landskab arbejder eleverne med at 

• aktivere deres baggrundsviden (At lave idémylder)
• bruge deres forforståelse (At tænke højt)
• stille egne spørgsmål til teksten (At stille spørgsmål, At stille forskellige 

slags spørgsmål)
• organisere oplysninger i teksten på forskellige måder (Styrkenotater, 

Tankekort, Personkort, Resumé)
• udvikle ordforrådet (Betydningsordkort, Vigtige ord i en tekst)

I elevbogens forskellige oplæg indgår skrivning som en væsentlig del af
arbejdet med den enkelte læseforståelsesstrategi.

Hvis arbejdet med de forskellige strategier til læseforståelse skal føre til,
at eleverne udvikler funktionelle læsefærdigheder, er det imidlertid ikke
tilstrækkeligt, at eleverne på egen hånd arbejder med at besvare spørgs-
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målene i elevbogen. Elevernes strategier skal udvikles i et dialogisk sam-
spil med læreren og de øvrige elever i klassen ved at

• læreren er model og viser, hvorfor og hvordan en strategi anvendes
• eleverne anvender strategien og reflekterer over, hvordan den kan 

hjælpe dem til bedre at forstå det læste 
• klassen evaluerer i fællesskab arbejdet med strategien
• eleverne vælger selv strategi(er) i det videre arbejde med forskellige 

tekster

I Liv Engens artikel i denne lærervejledning (side 16) beskrives det, hvor-
dan et sådant dialogisk samspil indgår som en betydningsfuld og nød-
vendig forudsætning for, at eleverne udvikler strategier for læseforståelse
og læring.

Også i artiklerne “Genrekendskab og læseforståelse” og “Metakognition”
redegøres for, hvordan dialog og refleksion er afgørende for, at eleverne
udvikler funktionelle læsefærdigheder.

Læsningens landskab – og fælles mål

De forståelses- og læringsstrategier, som eleverne arbejder med i
Læsningens landskab, er i denne oversigt vist i sammenhæng med fælles
mål, dansk, udvalgte trinmål efter 4. klasse.
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Udvikling af funktionelle læsefærdigheder: 
Et ansvar for alle lærere

Læsningens landskab anvendes i danskundervisningen på mellemtrinnet,
men hvis ikke eleverne får mulighed for at anvende de strategier, som de
lærer, på andre faglige tekster, vil det for en del af dem i sidste ende være
vanskeligt at opnå funktionelle læsefærdigheder.

“Ansvaret for at eleverne udvikler effektive læsefærdigheder har traditionelt været
lagt på dansklæreren, men dette er grundlæggende forkert.”

Elisabeth Arnbak: Faglig læsning, side 18

De fleste af skolens fag anvender tekster i den faglige undervisning, og
læsning og skrivning er derfor kompetencer, som er tværfaglige. Det
grundlæggende arbejde med at udvikle disse færdigheder foregår i dansk-
undervisningen, men det videre arbejde med at anvende færdighederne
foregår i alle fag. I lærerteamet omkring den enkelte klasse, er det derfor
væsentligt, at dansklæreren formidler, hvordan eleverne arbejder med at
udvikle forskellige strategier til forståelse og læring, f.eks. At lave idémyl-
der eller Vigtige ord i en tekst. I teamet kan man efterfølgende aftale, hvor-
dan disse aktiviteter kan indgå i de øvrige fag. Eleverne skal opleve at
det, de lærer i danskundervisningen, også kan anvendes i f.eks. natur/
teknik og matematik og dermed gøre det lettere at forstå det, som de skal
læse og lære i disse fag. 

Når klassens lærere på den måde samarbejder om at lære eleverne at for-
stå, anvende og reflektere over skrevne tekster, vil eleverne lettere etablere
gode arbejdsvaner og herigennem have bedre forudsætninger for at
udvikle funktionelle læsefærdigheder.

15
Baggrund for Læsningens landskab

Læsningens landskab Fælles mål
Trinmål efter 4. klasse

Det talte sprog, bl.a.

Indgår i arbejdet med alle afsnit • bruge talesproget i samtale, samarbejde, diskussion, 
fremlæggelse og fremførelse 

• udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, 
kommentar, fortælling, oplæsning, interview og 
drama og oplyse om fagligt stof 

• give mundtligt udtryk for fantasi, følelser, erfaringer 
og viden 

• bruge visuelle hjælpemidler 
• lytte aktivt og følge op med spørgsmål 
• fungere som ordstyrer i en mindre forsamling 

Det skrevne sprog – læse, bl.a.

De fleste tekster er skrevet for aldersgrup- • læse skønlitteratur og faglitteratur, der er skrevet
pen, men der indgår også enkelte sværere for aldersgruppen
tekster (f.eks. Noget om billigrejser af 
Halfdan Rasmussen). Sådanne tekster 
formidles altid af læreren.

Indgår især i kapitel 3: Få oversigt over • oversigtslæse og punktlæse 
det, du læser • fastholde hovedindholdet i en tekst ved hjælp af 

understregning og referat

Det skrevne sprog – skrive, bl.a.

Indgår i arbejdet med alle afsnit • skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, 
fantasi, viden og følelser 

• skrive kronologisk ud fra indsamlet stof 
• skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer 
• give respons på andres tekster og modtage respons 

på egne tekster efter vejledende spørgsmål 
• skrive refererende, beskrivende og berettende 

Sprog, litteratur og kommunikation, bl.a.

Indgår i arbejdet med alle afsnit • kende forskellige genrer inden for fiktion og 
ikke-fiktion 

• udtrykke kendskab til samspillet mellem sprog, 
genre, indhold og situation 

• have kendskab til, at litteratur fra forskellige tider 
kan afspejle den tid, den er blevet til i 

• have kendskab til, at tekster og andre udtryksformer 
kan afspejle forskellige tiders holdninger og værdier, 
og kunne sammenligne med deres egne værdier 

• samtale om tekster og andre udtryksformer både ud 
fra umiddelbar oplevelse og forståelse og ud fra 
elementært kendskab til faglige begreber 

• kende til og kunne tale med om genre, hovedindhold, 
tid, sted og handling i tekster og andre udtryksformer 
i samspil med andre
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At lære at læse for at lære
Hvordan kan vi hjælpe eleverne med at udvikle 
strategier for læseforståelse og læring?

Af Liv Engen

“I en god bog er der altid mindst en elefant” skriver den norske forfatter
Einar Økland. For læseren bliver udfordringen så at finde den, dvs. finde
det budskab og den indsigt, som “ligger et sted dybt inde i bogen”.
Netop dette gør læsning så spændende, engagerende og inspirerende.
Med udgangspunkt i andres oplevelser, indsigt og skaberkraft kan vi
lokke “elefanter” frem – konstruere vores egen forståelse. 
“Læsning er en arena, hvor forfatteren og læseren sammen opfører et fan-
tasiskuespil”, siger forfatteren Olof Lagercrantz og minder videre om, at
det ikke kun er forfatteren, som skal være aktiv, men også læseren. At
kunne læse og bruge læsning som redskab i egen læring forudsætter altså,
at vi som læsere ved, hvordan vi kan være aktive i mødet med tekster af
forskellig art og sværhedsgrad, dvs. at vi har lært, hvordan vi kan gå til
forskellige tekster med en aktiv og målrettet vilje til at “jagte elefanter”.

At læse giver oplevelser og glæde, men det er også en forudsætning for at
tilegne sig faglig indsigt og for at kunne deltage i samfundslivet på en
kritisk og reflekteret måde. Men uanset hvad og hvorfor vi læser, om vi
studerer ruteplaner, læser faglitteratur, fordyber os i skønlitterære mester-
værker eller slapper af med triviallitteratur, så drejer det sig om at forstå:
at finde information, tolke, sammenholde og reflektere over indholdet i
teksten. Erfarne og dygtige læsere er aktive, målrettede, søgende og kon-
trollerende. De ved, når de har forstået en tekst, og måske lige så vigtigt:
De ved, når deres forståelse bryder sammen. Men de fleste af os har nok
mødt elever, som går til bøger og tekster med en mere passiv holdning,
og som mere læser for at blive færdige end for at forstå og lære. Dette
skyldes måske, at de ikke har lært, hvordan de kan læse på en mere aktiv
måde. 

Når læseundervisningen afsluttes for tidligt

Min påstand er, at læseundervisningen afsluttes for tidligt. Jeg er over-
bevist om, at både norske og danske lærere lægger stor vægt på at
lære eleverne at læse. Men måske har vi – i lidt for høj grad – taget
for givet, at elever, som har lært at læse, også ved, hvordan deres
læsefærdighed kan udnyttes som funktionelt redskab i egen læring.
Mange elever (måske flere end vi tror) har brug for vejledere, som kan
lære dem at – og hvordan – de kan gå til teksterne med en bevidst
vilje til at forstå og lære, og som kan fortælle dem, at læsning ikke
handler om at finde svar på andres spørgsmål, men om at kunne gå til
teksten med en bevidst og målrettet vilje til at stille sine egne spørgs-
mål. Måske bliver læsning både lettere og mere lystbetonet, hvis vi,
endda mere regelmæssigt, systematisk og målrettet end vi har gjort
hidtil, satser på at udvikle elevernes strategiske færdigheder, viser
dem, hvordan de kan konstruere, udvikle, omforme og kontrollere
egen forståelse.

Strategiske færdigheder

“Strategiske færdigheder” synes – i hvert fald i norsk faglitteratur – at
være et nyt, pædagogisk modeord. Det bruges i mange sammenhænge,
ofte synonymt med ord som arbejdsformer, teknikker og færdigheder.
Men efter min opfattelse rummer begrebet “strategiske færdigheder”
mere end det, som traditionelt går under betegnelsen “studieteknik”.
“Teknik” er ikke helt det samme som “strategi”. Både i dagligtale og i
faglitteratur er det almindeligt at bruge begrebet “strategi”, når der snak-
kes om bevidste valg mellem forskellige handlingsalternativer (Når jeg skal
…, hvilken strategi vil så være hensigtsmæssig?). Implicit i strategibegrebet
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At lære at læse for at lære
Hvordan kan vi hjælpe eleverne med at udvikle 
strategier for læseforståelse og læring?

Af Liv Engen
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ligger så, at man har et mål, at man har handlingsalternativer, og at man
har en bevidst holdning til sammenhængen mellem det mål man vil opnå
og det valgte handlingsalternativ. At udvikle strategiske færdigheder må
derfor handle om mere end at lære eleverne teknikker. Det drejer sig om:

• at lære eleverne, at læsningen kan målrettes.

• at lære eleverne, hvordan læsningen kan målrettes.

• at give eleverne den handlingskompetence, som er nødvendig for 
at foretage valg.

• at vise eleverne, at de har viden, som kan/må udnyttes for at 
konstruere mening i en tekst.

• at lære eleverne, at kontrollere deres egen forståelse og at lære dem 
at vurdere sammenhængen mellem det, de gør, og det, de lærer.

Aktiv læsning og læring

Der er en vigtig sammenhæng mellem læring og vilje. For at kunne
læse for at lære må man aktivt søge ny indsigt. Den første og største
udfordring, når man skal lære børn og unge, hvordan og at de kan
læse med forståelse, er måske at få dem motiveret, få dem til at ville
lære. Jeg har ingen “kur” mod manglende motivation, men vil forsig-
tigt pege på, at det måske ikke er så let at ville for den, som ikke kan.
“Mennesker har mulighed for glæder uden tal. Den ædleste af alle er
at kunne, når man skal”, skrev Piet Hein. Et tiltag for at stimulere til
målrettet læsning kan derfor være at udvikle elevernes handlingskom-
petence (metakognition), dvs. give dem den magt, som faktisk ligger i
at vide, hvad man kan gøre.

At foretage strategiske valg indebærer som nævnt, at man har hand-
lingsalternativer. Derfor må det at udvikle strategiske færdigheder også
indebære, at eleverne gøres bekendte med flere forskellige arbejdsmå-
der, uddybnings- og kontrolteknikker, aktiviteter som oftest går under
betegnelsen studietekniske færdigheder. Mange lærere vil nok – med al
mulig ret – hævde at lægge vægt på studieteknik. I en stor internatio-
nal læseundersøgelse af 10-åriges læsefærdighed (PIRLS)1 svarer en
relativt stor procentdel af de norske lærere, at de hjælper deres elever

med at finde hovedidéen i det, de læser, og lærer dem at sammenligne
det, de læser, med egne erfaringer osv. Men dataene viser også, at det
er noget, de gør relativt sjældent. Det mest almindelige svar er “1 til 2
gange i måneden” – ikke dagligt og heller ikke ugentligt, noget som
måske er nødvendigt for at udvikle de ønskede færdigheder: det vil
sige at lære at læse med forståelse. Data fra den norske del af PIRLS
indikerer, at vi – i hvert fald i den norske skole – har lidt at tage fat
på, når det gælder systematik i denne del af læseundervisningen. Måske
er det også sådan i den danske skole?

Med udgangspunkt i data fra den norske del af den internationale
læseundersøgelse er der foretaget en analyse, hvor klasser med højt
læsegennemsnit er sammenlignet med klasser, som har dårlige resulta-
ter. Analysen viser, at lærere i “de gode klasser” synes at lægge større
vægt på mundtlige aktiviteter end lærere i klasser med svagt læsegen-
nemsnit. Nu må det understreges, at vi jo ikke ved, hvad disse lærere
faktisk gør, hverken i de “gode” eller i de “dårlige” klasser. Dataene
indikerer alligevel, at det kan være hensigtsmæssigt at tilrettelægge
situationer, hvor eleverne får mulighed for at snakke om teksterne,
sætte ord på egen forståelse i dialog med lærer og klassekammerater.
Samtidig bør vi også vænne dem til at læse med “blyant i hånden”.
Mange elever har behov for at lære, hvordan de kan bruge tegning og
skrivning til at omforme lærestoffet og til at kontrollere egen forståelse. 
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