
Mix and Match Reading Comprehension 1 og 2

Lærervejledning 

Mix and Match Reading Comprehension 1 og 2 fokuserer først og fremmest
på at træne læsning og at give eleverne hensigtsmæssige læsestrategier. 
I arbejdet med hæfterne træner de brugen af førlæsestrategier, forskellige
måder at læse på og at bruge indholdet af testerne i kommunikative
situationer. 

Formålet med læsetræning

Det er vigtigt at eleverne møder mange forskellige typer tekster og genrer, så
de vænnes til at det engelske sprog er forskelligt alt efter hvilket formål
teksten har. De skal vænne sig til at selv om man kun forstår noget af en
tekst, kan man godt forstå helheden. Man behøver ikke at forstå alt. Nogle af
de ord der benyttes er fyldeord og gentagelser.

De forskellige teksttyper kan være den bearbejdede tekst og den autentiske,
ubearbejdede hvor der kan forekomme udtryk eleverne aldrig har mødt før. At
blive i stand til at læse mange typer tekster er naturligvis målet for læse-
træningen. Eleverne skal lære at det er naturligt at der er gentagelser og at
bruge overskriften og evt. illustrationer til at aktivere deres forforståelse af
teksten. 

I Mix and Match Reading Comprehension 1 og 2 stifter eleverne bekendtskab
med mange forskellige typer tekster, blandt andet den korte historie, fiktion-
og faktatekster, reklamer, nyhedstekster, opskrifter med mere. Gennem
arbejdet med Mix and Match Reading Comprehension 1 og 2 vil eleverne
gradvis blive bedre til at læse et mere og mere autentisk sprog. 

Førlæsestrategier

Eleverne skal lære at bruge deres læsestrategier til at gætte, sortere fra hvad
der er uvæsentligt og at fokusere på det de kan forstå. Eleverne skal vænnes
til at benytte de signaler der ligger i titel/overskrift og evt. illustrationer til at
aktivere deres forforståelse. Hvad ved de om emnet, hvad kommer de til at
tænke på når de ser illustrationerne, og hvad tror de teksten handler om? Det
vil sige de foretager nogle kvalificerede gæt på hvad der kan forventes at
foregå i teksten. De danner de første hypoteser der senere skal bekræftes
eller afkræftes når de læser teksten.
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Arbejdsforslag:
• Lad eleverne skrive deres forventninger til teksten ned inden de læser. Det

gør det lettere at be- eller afkræfte forventningerne.
• Tal om forventningerne i grupper eller i klassen. På den måde får eleverne

mulighed for at opdage andres hypoteser og måske danne nye. 

Læsning

En vigtig del af det at læse er formålet med læsningen. Det er formålet der
bestemmer hvordan eleverne skal gribe deres læsning an. Nogle af opgaverne
lægger op til global læsning hvor helhedsforståelsen er det vigtigste, mens
andre kræver detaljeret forståelse af det skrevne. 
Når eleverne har dannet deres hypoteser om teksten og opgaverne, lader man
dem læse hele teksten for at de kan få en helhedsopfattelse af indholdet. De
kan da tjekke om deres forudsigelser er rigtige, delvis rigtige eller skal
justeres. 
Endeligt kan teksten læses endnu engang med henblik på en mere detaljeret
forståelse, og opgaverne kan løses.

Arbejdsforslag:
• Arbejdsforslag findes i indledningen til eleven i hvert af hæfterne.

Efter læsningen

For at få et varigt udbytte af læsningen og det ordforråd der indgår, er det
vigtigt at eleverne arbejder videre med indholdet i kommunikative opgaver.
Dels giver det eleverne et ekstra formål med læsningen, dels styrker det
elevernes kommunikative kompetence idet de skal bruge deres sprog og
viden produktivt. Ud over de opgaver som findes i hæfterne kan man også
vælge at arbejde kommunikativt med teksterne på andre måder.

Arbejdsforslag:
• Lad eleverne lave rollespil hvor de bruger teksternes indhold.
• Brug teksterne tematisk og lad eleverne arbejde med et tema som de skal

kommunikere videre på skrift eller mundtligt.

Fælles Mål og evaluering

Mix and Match Reading Comprehension 1 og 2 kan indgå i evaluerings-
arbejdet med Fælles Mål og i evalueringssamtaler mellem lærer og elev. Ved
at benytte den tilhørende Answer Key og registreringsark, kan eleverne selv
tjekke deres resultater til de fleste opgaver, og se hvordan de klarer sig med
de forskellige opgaver. Det gør det let og overskueligt både for eleven og for
læreren der kan følge elevens arbejde og fremskridt. Arket kan ligeledes
inddrages i en evalueringssamtale. 
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I Fælles Mål for engelsk udsendt af Undervisningsministeriet er trinmålene
efter 7. klasse i forhold til læseforståelse og kommunikativ kompetence
beskrevet således (bemærk at dette er et uddrag og ikke den fulde ordlyd af
de Fælles Mål for engelsk): 
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Efter 7. klassetrin

Undervisningen skal lede frem mod,
at eleverne har tilegnet sig kund-
skaber og færdigheder, der sætter
dem i stand til at 

Kommunikative færdigheder

• forstå tilstrækkeligt for at kunne udføre
almindelige handlinger i dagligdags
situationer 

• forstå hovedindholdet af lyd- og billed-
medier om centrale emner 

• stille spørgsmål og udveksle informatio-
ner og ideer inden for kendte og centrale
emner og situationer 

• fremføre et rollespil for tilskuere 
• præsentere et forberedt emne, fx i form

af planche, lyd- og billedmedieproduktion
eller rollespil 

• referere i et enkelt sprog inden for kendte
emner 

• læse enkle personlige breve, meddelelser
og instruktioner fra dagligdagen 

• læse enkle skønlitterære- og sagprosa-
tekster, evt. med støtte i lyd- og
billedmedier 

• uddrage informationer fra forskellige
medier i tilrettelagte forløb 

• udtrykke fantasi og oplevelser i et enkelt
sprog, fx i form af breve, historier, digte,
beskrivelser og meddelelser.

Sprog og sprogbrug

• anvende almindelige omgangsformer på
engelsk 

• anvende et centralt ordforråd inden for
nære og genkendelige emner 

• anvende omskrivninger, når ordforrådet
ikke er tilstrækkeligt 

• udtale sproget, så det er umiddelbart
forståeligt 

• anvende en viden om centrale gramma-
tiske områder, især ordklasser, ental og
flertal og tidsangivelse ved hjælp af
verbernes former, når fokus er på den
grammatiske form 

• stave hyppigt forekommende ord

Sprogtilegnelse

• udnytte nogle af de muligheder, der er for
at bruge engelsk uden for skolen 

• anvende enkle kommunikationsstrategier,
herunder kropssprog og mimik samt
omskrive eller bede om hjælp til at
udtrykke sig 

• gætte kvalificeret i forbindelse med
lytning og læsning 

• anvende en grundlæggende viden om
læsestrategier, især skimming, skanning
og læsning efter hovedindhold 

• anvende computeren til kommunikation 
• foretage "ord til ord" opslag i en ordbog 
• udnytte en grundlæggende viden om

skriveprocessens faser 
• anvende et praktisk-musisk udtryk i

forbindelse med en fremlæggelse

Disse beskrivelser bør inddrages i planlægning af arbejdet og benyttes i
evalueringsarbejdet med eleven, så denne inddrages i planlægningen ud fra
de mål eleven skal nå både i forhold til sig selv og sin udvikling og til de
ministerielle krav.            
Arbejdet med Mix and Match Reading Comprehension 1 og 2 vil hjælpe
eleven på vej mod at nå disse mål.
Fælles Mål for alle fire niveauer kan findes på Undervisningsministeriets
hjemmeside under www.faellesmaal.uvm.dk


