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Bemærk: På denne side kan man indsætte grafikelementer til højre for teksten. 

Hvem er jeg?

◼ Mette Bechmann Westergaard

◼ Lærer siden 1998 i dansk, København og Vordingborg

◼ Kombinationsansat, danskkonsulent på CFU-Absalon

◼ Master i Børnelitteratur, læremiddelforfatter, anmelder

◼ Tlf: 72481971

◼ meew@pha.dk

2. september 2019

2

   



Bemærk: På denne side kan man indsætte grafikelementer til højre for teksten. 

Dagens program – 12.45-14.25
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• Tendenser i børne- og ungdomslitteraturen netop nu
- med fokus på nye titler fra CFU I kan formidle videre til jeres kolleger

• Læsebånd – en revitaliseret version 2.0



Litteraturtendenser i børne- og ungdomslitteraturen netop nu
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Hvilke nye titler i CFU er interessante til 
videreformidling på skolerne?

• Det traditionelle børne- og ungdomsliv

• Den brutale virkelighedsskildring

• Det minimalistiske spor

• Det virtuelle spor

• Det humoristiske spor

• Tekst, billeder og multimodalitet



Bemærk: På denne side kan grafikken udskiftes. 

Det traditionelle børne- og ungdomsliv 

◼ 5 grundspørgsmål:

◼ Hvem er jeg?

◼ Hvordan skal jeg finde mig til rette med familien?

◼ Hvem er mine venner?

◼ Hvordan tackler jeg kærligheden?

◼ Hvordan lever jeg mit virtuelle liv?

◼ Bogens paratekster:

5

2. september 2019



Bemærk: På denne side kan grafikken udskiftes. 

Den brutale virkelighedsskildring 

◼ Den voldsomme, brutale realisme

◼ Flygtningekatastrofen

◼ Druk, stoffer, vold, misbrug, flugt og svigt

◼ Død 

◼  Draget og frastødt på samme tid
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• Bogens paratekster:



Bemærk: På denne side kan grafikken udskiftes. 

Det minimalistiske spor

▪ Tekster renset for fyld

▪ Stiller store krav til læserens 
inferensdannelse

◼ Kalder på genlæsning, 
langsomlæsning og think 
aloud-metoder

◼ Kan opleves som uforståeligt og 
elitært
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Tekst, billeder og multimodalitet 

▪ The pictorial turn

▪ En flerhed af fortællekanaler: 

◼ Bogens bookishness

◼ Titler med et særlig interessant forhold 
mellem tekst og billeder

◼ Titler der helt fravælger ord
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Foldebog – Cikade – gratis workshop
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• Selv digitaliseringsoptimister kan 
trænge til at klippe, lime og folde!

• Informationssamlingen i 
Vordingborg onsdag d. 23/10-19, 
klokken 13-16

• Dansk og engelsk

• Tilmeldingslink på hjemmesiden



Det humoristiske spor
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• Falde-på-halen-humor

• Humor med en bund af alvor

• Højtelsket af målgruppen 

• Kan fint tages med ind i danskundervisningen
i større omfang, fx Ternet Ninja og sproglig 
opmærksomhed



Bemærk: På denne side kan grafikken udskiftes. 

Det virtuelle spor
▪ Det virtuelle rum som et (problematisk) 

erfaringsrum 

◼ Dyrker det særlige ved 
SoMe-generationens opvækstvilkår og 
udtryksmuligheder

◼ Dyrker de virtuelle genrer: SMS’er, opslag, 
Memes, spil osv.

◼ Digital dannelse
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Novellesamlinger og antologier 
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• Hold øje med forlaget Carlsen

• Novellesamlingens e-bogsversion er 
gode i prøveperioden



Post it – 5 min.
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Genrer/materialer der burde fylde mere i samlingen.

Konkrete titler jeg mangler i samlingen.

Hvad tænker jeg om e-bøger/papirbøger?



Det traditionelle frilæsningsbånd
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• Stilletid

• Individuel læsning i 15-20 minutter

• Selvvalgt bog fra PLC/hjemmet

• Læreren statuerer det gode eksempel ved 
også at læse

• Et frirum for børn og lærere med RO og et 
minimum af forberedelsestid



Ulemper ved det traditionelle frilæsningsbånd
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▪ Styrker ikke nødvendigvis alle de delkomponenter, 
der karakteriserer læsning

• Vejledning og feedback fra lærer/makker mangler

• Usikkerhed om hvordan tiden egentlig bliver brugt

• Begrænset opmærksomhed på udbyttet eller mål 
med læsningen



Bemærk: På denne side kan man indsætte grafikelementer til højre for teksten. 

Styrk skolens læsebånd 
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• Årsplan for læsebånd med 
udgangspunkt i formålsstyrede 
læseaktiviteter

• Læsebånd er OGSÅ frilæsning, men 
mere end det, hvis vi skal automatisere 
alle læsningens delkomponenter

       Læseoplevelse og læselyst
       Viden tekster og genrer
       Læsehastighed
       Sprogforståelse og ordtilegnelse
       Frilæsning med opsamling



1. Fokus på læseoplevelse og læselyst

2. september 2019

17

• Læsevaneundersøgelsen 2017:

• Så landede iPads og iPhones!

• En stigende del af danske børn bliver 
bogdroppere allerede omkring 3. klasse.

• Også piger bliver i stigende omfang 
bogdroppere.



1. Fokus på læseoplevelse og læselyst
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Oplæsning -  at læse med ørerne

Ung læser for yngre 

Oplevelsesmiljø

Sikre flow – ingen afbrydelser

Bog og film/tv-udsendelser (oplevelseskredsløb)

Book talks



Bemærk: På denne side kan man indsætte grafikelementer til højre for teksten. 

Bog og tv: Kviksand – Daniel Zimakoff

▪ Daniel Zimakoff - 2017

▪ Målgruppe 7. klasse

▪ Arvtageren til ”En dødssyg ven”!

▪ Om den første, sprøde forelskelse … i en pige med en diagnose. Og om at komme videre efter at have mistet en 
mor.
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2. Viden om tekster og genrer
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• Bogsortering - genresortering

• Flip-flap: Strukturen i en tekst 

• Sæt i rækkefølge (debatindlæg - argumenter)

• Genreboden vælter (stoleleg med genrekort)



2. Viden om tekster og genrer - læs bredt
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• Bevidsthed om genrevalg

• Opfordring til at læse bredt

• Overblik

• Læsehjul

• Læsebingo



3. Fokus på hastighed og flydende læsning
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• En vis hastighed kræves for at kunne 
skabe sammenhæng i teksten.

• Indskoling: 100 ord i minuttet

• Udskoling: 250 ord i minuttet – stort 
problem til prøven i læsning efter 9. klasse

• Eksempler på aktiviteter:
Fartkort
3-3-3

      Bankelæsning med makker



Gentaget makkerlæsning
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Øvelse gør mester!

Vi går for hurtigt videre til nye tekster

Fejl- og tidsregistrering motiverer en del elever

Meget struktureret feedback på læsningen

Ny udgave i 2019 med kopimappe

E-bøger fra mitcfu 



4. Fokus på sprogforståelse og ordkendskab
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• Ikke stor tradition for bevidst 
ordkendskabstilegnelse i det danske 
skolesystem

• 3. klasse: Et skifte fra at lære at læse til at læse 
for at lære = ordkendskab under pres!

• Tærskelværdien for forståelse af tekster er 95 %

• Direkte ordkendskabsundervisning
- dagens ord 

• Indirekte ordkendskabsundervisning
- strategier



Fokus på sprogforståelse og ordkendskab
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• Ind i ordet (morfologisk analyse)
Ud i teksten (clues i konteksten)

• Ord i tre kategorier:
Hverdagsord: Mælk, drikke
Førfaglige ord: Ugennemtrængelig, konflikt
Fagord og-udtryk: Flambere, tidevandsbassin

• Undervisning og modellering i danskfaget

• Automatisering og øvelse i læsebåndet

Ind i ordet

1. ugennemtrængelig
2. u-gennem-trænge-lig
3. ”Noget man ikke kan trænge gennem”

Ud i teksten

Nogle gange er det en KONFLIKT mellem 
to grupper. De kan måske ikke blive enige 
om, hvem der skal bestemme i visse dele 
af byen.



Strategiramme med trafiklys
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Ordet er helt ukendt.

Har set eller hørt ordet før, 
men er usikker på betydning.

Kender ordet og kan bruge 
det i en sætning.

• Lærer udvælger tekststykke og 
understreger udvalgte kategori 2-ord.

• I margenen ud for hvert understregede 
ord tegnes et tomt lyskryds.

• Elever læser i makkerpar teksten og 
stopper og tager stilling med farver ved 
de understregede ord.



Strategiramme med trafiklys
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Lamineres og tapes evt. til bordet i den 
periode ordkendskab er i fokus i læsebåndet.

• Ved gule og røde ord bruges strategirammen

• Der sættes  v ud for de ord, hvor parret 
”knækkede” ordets betydning.

• Ord, der fortsat volder problemer, skrives på 
en post it (og bliver dermed kandidat til et 
undervisningsord)



5. Frilæsning med opsamling
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• En frilæsningsbog bindes ind efter endt læsning, 
fx i avispapir

• Udenpå skrives mindst 5 kendetegn ved bogen, 
fx:

       Den første forelskelse
       Tegneserie
       Usikkerhed
       Hvor begynder man?
       Møde i midten



5. Frilæsning med opsamling
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BogBentos!



5. Frilæsning med opsamling - remediering
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Plan for læsebåndet – et eksempel 4. klasse
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PLC’s rolle i udviklingen af læsebåndet
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• Indkøbe og præsentere nogle af de lærerhenvendte 
titler fra i dag.

• Etablere en materialebank, der understøtter det 
varierede læsebånd

• Formidle materialer fra CFU, der understøtter det 
varierede læsebånd (e-bøger, materialekasser)

• Booke CFU-konsulenter til fagteammøder



Brug fx CFU til …
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Fagteammøde om læsebånd

1. Faglige elementer i et varieret 
læsebånd

2. Nye titler fra CFU

3. Arbejdsmøde og planlægning i teams

Fagteammøde om e-bøger

Fagteammøde om e-bøger

1. Få et kendskab til vores 
e-bogssamling

2. Lær at booke og læse en e-bog

3. Lær at bruge overlays

4. Lær at lave egne overlays


