
Mens du læser: 

Læseguide til faglig læsning 
 
 

Før du læser: 

Læseformål 

 
 
 

Lærerfelt 
Her står, hvad eleven skal vide og kunne efter at have arbejdet med teksten. Læse- formålet er 
kort og præcist og hjælper eleven til at være mere opmærksom og effektiv under læsningen. Dette 
skulle gerne styrke forståelsen. 
Brug evt. formuleringen: ”Når du har læst teksten, skal du kunne …” 

 

Ordforklaring Lærerfelt 
Her skriver læreren de mest centrale fagord fra teksten og definerer ordene. Udvælg de ord, der er 
vigtige for eleven at kende for at kunne imødekomme læseformålet, således eleven kender 
begreberne inden læsningen. 

 
 
 
 

 
Skimmelæs Side/afsnit Lærerfelt 

Er der sider eller afsnit, som eleven kun behøver at skimmelæse? Det noteres her. 

Fokus Lærerfelt 
Afsnittet er ikke centralt i forhold til læseformålet, men måske vigtig baggrundsviden, og 
derfor kan eleven nøjes med at skimmelæse teksten. Det kan dog være en hjælp for eleven, 
hvis du formulerer et overordnet fokus. Fokus formuleres i dette felt. 

Læs og 
skriv 

Side/afsnit Lærerfelt 
Hvilken side, hvilke afsnit skal eleven nu arbejde med? Det noteres i dette felt. 

Skriv med egne 
ord… 

Elevfelt 
Eleven skal her give sit bud på den stillede opgave. Når eleven formulerer sig med egne ord, 
bearbejdes og opsummeres tekstens indhold og gøres til elevens egen, hvilket styrker forståelsen 
Eleven noterer sin besvarelse i dette felt. 

Organisér Side/afsnit Lærerfelt 
Hvilken side, hvilke afsnit skal eleven nu arbejde med? Det noteres i dette felt. 

Lav et 
mindmap/ 
model/ 
skema/ tegning 

Elevfelt 
Her skal eleven organisere afsnittets informationer i en model, et skema eller en tegning for at få 
overblik over afsnittet og opsummere det vigtigste indhold. Det kan være et skema over fx 
ligheder og forskelle. Elevens besvarelse noteres i dette felt. 

Tænk efter Beskriv/tænk 
nærmere over/ 
hvordan kender 
du det fra dit 
eget liv? 

Elevfelt 
Her skal eleven bruge sin egen viden og erfaring til at tænke nærmere over, hvordan afsnittet skal 
forstås og hænger sammen. Nogle gange kan dette være særligt krævende. At kunne kombinere 
tekstens indhold med egen viden og erfaring styrker elevens forståelse af teksten. Eleven noterer 
sit svar i dette felt. 

 

Elevfelt 
Eleven begrunder sit svar her. 
Dette kunne evt. gøres til en mundtlig aflevering via fx Teams eller en skærmoptagelse. 

Elevfelt 
Her skal eleven tænke over målet med læsningen (læseformålet). Når eleven tjekker sin egen 
forståelse, hjælper det ham eller hende til at få et større udbytte af læsninger. Elev- en svarer på 
spørgsmålet her. 

Kig på læse- 
formålet igen – 
kan du opfylde 
det? 

Hvorfor/hvor- 
for ikke? 

Tjek din 
 

Efter du har læst: 


