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Program

1. Baggrunden - Hvorfor gå i gang med Guided Reading?

2. Hvad er Guided Reading? I indskolingen op på
mellemtrinnet …

3. Organisering af Guided Reading

4. Motivation og læselyst

5. Fotosafari fra praksis
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Louise Klinge 
om indre motivation for læring

Tre psykologiske forhold skal være til stede:
1. Autonomi
2. Kompetence
3. Samhørighed
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Baggrunden for at starte 
med Guided Reading
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Studietur 
til London

Opgør
med

fælles
læsebog



Ønsket om at lave en læseundervisning 

Differentiering

Systematik

Fælles sprog blandt undervisere

Fælles tilgang blandt undervisere

Slut med dårlig samvittighed overfor de dygtige læsere

Læsning skal handle om noget, storyline der driver fortællingen, 
skabe læselyst
Fællesskab blandt elever og undervisere Guided Reading Danmark, Lyst til læring, november 2020



Guided Reading er
Differentieret læseundervisning 
på små hold (ca. 8 elever),
hvor læreren gennem 
engagement og stilladsering, 
fodrer og støtter elevens 
læselyst og læsekompetence,
så eleven oplever, at læsningen 
er vedkommende, oplever at 
lære i et fællesskab og oplever at 
lykkes i sin læring.
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Guided Reading – en lille filmbid fra 
praksis
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I Guided Reading er det vigtigt at huske

Bøgerne i GR
• Bøgerne har en storyline, der 

driver fortællingen
• Bøgerne har temaer, som 

eleverne kan relatere sig til
• Bøgerne giver anledning til 

refleksion over det læste

Lydrette bøger
• Storyline er ikke det vigtigste
• At kunne afkode er det centrale
• Lydrette ord/korte ord
• Konstruerede sætninger
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Skabe læselyst
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Guided Reading i 0.-2. klasse 
Læseguides skaber fælles tilgang blandt lærere, 
pædagoger, medhjælpere!

• 216 titler til 0.-2. klasse
• 23 niveau (LET-tal + RR-tal)
• Evalueringsark til registrering af hvert barns progression.
• Progression i strategier op gennem niveauerne.
• Litteraturliste
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Læseguide 
niveau 2
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FØR  SELVSTÆNDIG  LÆSNING 

1. Bogen introduceres  

Sig: Denne historie hedder ”Jeg får øje på et ansigt”. Den handler om en dreng, der er ude at gå en tur med sin 
bedstefar og deres hund. Drengen får øje på et ansigt alle mulige steder. Han siger: ”Jeg får øje på et ansigt i 
skyen". ”Jeg får øje på et ansigt i vandet”. Han får også øje på et ansigt i klinten, i træet, i vinduet og i den is, 
de køber. Historien slutter med, at bedstefaren falder, og ansigtet er ikke længere i isen, for isen er landet i 
bedstefarens ansigt.   

Refleksionsspørgsmål: Hvordan kan man se et ansigt i en sky? Eller i en is?  

Lad børnene snakke makkervis, bordvis eller med læreren om, hvad der kunne ske i teksten. Pas på tiden!  
Brug kun 2 minutter. Efter endt samtale så sig: Lad os læse historien og finde ud af, hvad der sker ... lyt… 
 

2. Oplæsning  

Læs nu historien for børnene. Vis bogen, mens du læser og peger på hvert ord. Giv herefter hvert barn en bog. 
 

3. Ordforråd og sprogforståelse  

Sig: Kig på side 10 og find, hvor der står Jeg får øje på mit ansigt i vinduet. Lad os læse sætningen sammen. 
Sig: Find ordet mit, og peg på det. Tjek det langsomt med fingeren og læs mit. 

 

4. Strategier 

Sig: Lige om lidt, når I selv skal læse bogen, er det nogle vigtige strategier, I skal forsøge at bruge. I skal: 

• Pege under hvert ord og få det til at passe. 

• Læse så man kan høre tegnene: (. ! ?) (? = stemmen går op). 

• Skifte linje, start i den rigtige side med at læse 

• Læse med musestemme/ 10-cm stemme. 
 

OBS: Pas på ikke bare at læse strategierne op, men tal om og/eller vis strategierne, så børnene forstår dem. 
 

 

UNDER  SELVSTÆNDIG  LÆSNING 

5. Den selvstændige læsning 

Hvert barn læser bogen på samme tid, indtil du siger stop. Lyt på skift til hvert barn.  
OBS: Husk at notere hvad du hører og ser i evalueringsarket. 

Hvis barnet går i stå så hjælp den selvstændige problemløsning ved kun at give så lidt hjælp som muligt. Sig 
fx: Tæt på, kom igen, du er der næsten, aaajjjj. Hvis dette ikke hjælper, så hjælp mere med nedenstående 
prompts.  

 

Feedback, når barnet anvender strategierne Prompt for brug af strategierne (selvstændig 
problemløsning), hvis barnet er gået i stå 

• Godt, du pegede under hvert ord og fik det 
til at passe.  

• Gå tilbage og peg under hvert ord og få det til at 
passe. 

• Godt, du læste så man kan høre tegnene • Læs igen og brug tegnene. 
• Godt, du skiftede linje og startede i den 

rigtige side 
• Skift linje, start i den rigtige side. Start her. 

 
• Godt, du læste, så kun jeg kunne høre dig. • Godt, du læste, så kun jeg kunne høre dig. 
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FØR  LÆSNING 

1. Bogen introduceres  

Sig: Denne bog hedder ”Vega er vampyr”. Den handler om en pige, der hedder Vega, og hun er vampyr. 
Hun bor på et slot i en mørk skov med sin mor, far og lillebror, der er en baby. Hun er lidt ensom. 
Vampyrer kan ikke tåle sollys, så hun går kun ud om natten, men di byen sover børnene. Vega kigger ind 
ad vinduer og får øje øje på en pige, der hedder Ida. Vega synes hun ser sød ud, men hun kan jo ikke lege 
med hende om dagen i sollys. Heldigvis er det snart halloween og Vega har fået en god idé?  

Refleksionsspørgsmål: Hvilken idé tror I, Vega har fået? Hvordan mon hun kan lege med Ida til 
halloween? Mon Vega kan spise slik? 

Lad børnene snakke makkervis, bordvis eller med læreren. Pas på tiden! Brug kun 2 minutter. Efter endt 
samtale så sig: Lad os læse historien og finde ud af, hvad der sker ... lyt… 

 

2. Oplæsning 

Læs nu historien for børnene. Vis bogen, mens du læser (peg ikke). Giv herefter hvert barn en bog.  

 

3. Ordforråd og sprogforståelse  

Sig: Kig på side 18 og find hvor der står Vega får pudder på. Lad os læse det sammen.  
Sig: Hvad er pudder? Findes der andre ord for det? (sminke, make-up, foundation). 

 

4. Strategier 

Sig: Lige om lidt, når I selv skal læse bogen, er der nogle vigtige strategier, I skal forsøge at bruge. I skal:  

• Læs så det lyder spændende (flydende læsning ved at bruge tegnene). 

• Spring det ord over, der driller dig og læs resten af sætningen. Gå tilbage og læs hele sætningen igen. 

• Se på billedet og tjek med bogstaverne. 
 

OBS: Pas på ikke bare at læse strategierne op, men tal om og/eller vis strategierne, så eleverne forstår dem. 
 

 

UNDER  SELVSTÆNDIG  LÆSNING 

5. Den selvstændige læsning 

Hvert barn læser bogen på samme tid, indtil du siger stop. Lyt på skift til hvert barn.  
OBS: Husk at notere hvad du hører og ser i evalueringsarket. 

Hvis barnet går i stå så hjælp den selvstændige problemløsning ved kun at give så lidt hjælp som muligt. 
Sig fx: Tæt på, kom igen, du er der næsten, aaajjjj. Hvis dette ikke hjælper, så hjælp mere med 
nedenstående prompts. 

 

Feedback, når barnet anvender 

strategierne 

Prompt for brug af strategierne (selvstændig 

problemløsning), hvis barnet er gået i stå 

• Godt, det lyder spændende. Du bruger 
tegnene flot. 

• Læs det igen og brug tegnene så det lyder 
spændende. 

• Godt, du sprang ordet over og prøvede 
igen. 

• Spring ordet over og læs igen. 

• Godt, du så på billedet og tjekkede med 
bogstaverne. 

• Kig på billedet og tjek med bogstaverne i ordet. 

 

 
 
 

Vega er vampyr 

savavampytefamilien 

 Guided 

Reading 
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FØR SELVSTÆNDIG LÆSNING 
1. Bogen introduceres 

Sig: Denne bog hedder ”Karl & Klara. Hajer og havfruer”. Den handler om Karl, der går til svømning med 
Klara, Otto og Emma. Karl er vild med vand og vist også med Klara. Karl er bedre til at svømme end alle de 
andre på holdet. En livredder siger il ham, at han har stjernestøv i sig. Det betyder, at han kan blive en 
meget god svømmer. Karl og Klara snakker sammen, men pludselig kommer Karl til at slå en ulækker bøvs, 
og Klara går væk fra ham. Det bliver Karl ærgerlig over. Heldigvis er han god til at dykke, så han klarer den 
næste svømmeopgave meget flot. Klara snakker med ham igen. Hun kan slet ikke forstå, at han kan holde 
vejret så længe under vandet. Bogen slutter, da svømmetimen er forbi. Karl vil gerne sige noget til Klara, 
inden hun går. Han siger derfor, at han måske en dag vinder OL. Klara svarer ham ved at sige: ”Tror du?”.  
Refleksionsspørgsmål: Hvorfor tror du, at Karl siger, at han måske vinder OL? Mon Klara tror på ham? 

Lad børnene snakke makkervis, bordvis eller med læreren om, hvad der kunne ske i teksten. Pas på tiden! 
Brug kun 2 minutter. Efter endt samtale så sig: Nu læser jeg starten af historien. Lyt… 

 

2. Oplæsning 

Læs til og med side 7 for børnene. Vis bogen, mens du læser (peg ikke). Giv herefter hvert barn en bog.  

 

3. Ordforråd og sprogforståelse 

Sig: Kig på side 38 og find, hvor der står Karl gumper hen over fliserne. Lad os læse det sammen. Hvad 
betyder det? Hvordan kunne man også sige det? (hopper)  
Sig: Kig på side 39 og find, hvor der står Han får våde øjne. Ingen må se det. Lad os læse det sammen. 
Hvad betyder det? Hvordan kunne man også sige det? (bliver ked af det, begynder at græde). 

 

4. Strategier 

Når I læser og møder et svært ord eller svære sætninger, skal I bruge de forskellige strategier, vi har øvet. 
Hvad ville man kunne gøre? (Eleverne nævner 3-5 forskellige mulige strategier). 
 

UNDER SELVSTÆNDIG LÆSNING 
5. Den selvstændige læsning 

Hvert barn læser bogen på samme tid, indtil du siger stop. Lyt på skift til hvert barn.  
OBS: Husk at notere hvad du hører og ser i evalueringsarket. 

Dag 1: Læs til og med side 27. Start forfra, når du er færdig.  
Dag 2: Læs bogen færdig og genlæs, hvis du kan nå det.  

 

Hvis barnet går i stå så hjælp den selvstændige problemløsning ved kun at give så lidt hjælp som muligt. Sig 
fx: Tæt på, kom igen, du er der næsten, aaajjjj.  
Hvis dette ikke hjælper, så hjælp mere med nedenstående prompts. 

Feedback, når barnet anvender strategierne Prompt for brug af strategierne 

• Godt, du bruger de valgte strategier. 

• Du er god til at lytte til og rette dig selv. 

• Hvad kan du gøre, når du går i stå? 

• Hvilken strategi vil du prøve? 

• Kan du bruge en anden strategi?  

• Har du brug for at sætte farten ned og 
tjekke? 

• Tænk på historien. Hvad sker der i denne 
del af historien? Hvad ville give mening? 

 

 

Karl & Klara. Hajer og havfruer 
Guided 

Reading 
20 
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FØR LÆSNING



UNDER LÆSNING
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EFTER LÆSNING
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Underviseren guider 
det enkelte barn
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EFTER LÆSNING



Læsning og skrivning hænger 
sammen
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I Guided
Reading 

er det vigtigt at 
huske...
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Det fonologiske arbejde – hvornår?

Samtidig med Guided Reading

• I klassen
• På hold
• Guided Writing

• Magnetbogstaver 
(bogstav/lyd)

• Læsning med første 
lyde
• Læsning med fokus på 

andre lyde, endelser, 
vokaler
• Skrivning på tavle
• Skrivning i hæfte

• Grundig 
bogstavgennemgang
• Fokus på bogstav/lyd

Før Guided Reading I Guided Reading
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Organisering af GR i 0. og 1. klasse
Flere voksne i lokalet på én gang, fx:
• Børnehaveklasseleder
• Skolepædagog
• Kommende 1. klasses lærer
• Pædagogmedhjælper
• Læsevejleder
• Bibliotekar
• Dansk som andetsprogslærer Guided Reading Danmark, Lyst til læring, november 2020



Elevernes 
evalueres 
hver uge og 
nye hold laves

G
uided Reading Danm

ark, Lyst til læ
ring, novem

ber 2020



Guided Reading - 5 dages uge
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Optimalt en 5 dages uge…

1. dag = første bog (meget støttende undervisning)
2. dag = første bog igen (automatisering, genlæsning, læreren trækker sig)

3. dag =  anden bog (meget støttende undervisning)
4. dag = anden bog igen (automatisering, genlæsning, læreren trækker sig)

5. dag = konsolidering af ugens fokus; det børnene har behov for at træne. 
Læseteknisk: leg med bogstaver, ord, sætninger, 120 ord, lydglidning osv. 
Læseforståelse: finde mere viden på ipad, lave kreative, skabende processer 
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Guided Reading på mellemtrinnet
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Guided 
Reading uden
de mange 
voksne

Guided Reading Danmark, Lyst til læring, november 2020



De gode bøger 
– en variation 
af forskellige 
genrer
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Klik for at tilføje tekst

Værksteds-
hjulet
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Træningsopgaver
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Danskfaglige
værksteder

Booktrailer

Guided Reading Danmark, Lyst til læring, november 2020
https://youtu.be/F13qvVq-OvQ



Foldebog
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Kom i gang med Guided Reading, hvordan?

2 årigt online abonnement á 6.000 kr. i alt +moms
+ Et opstartskursus á 3 timer á 7.500 kr. i alt +moms
+ Et opfølgningskursus á 3 timer á 7.500 kr. i alt +moms

Følg os også på Facebook: Guided Reading Denmark. 
Og snart på GuidedReading.dk

Se mere i Læsepædagogen nr. 1 2019, nr. 1 2020
Guided Reading Danmark, Lyst til læring, november 2020



Tak for i dag

• Lisbeth SKov Thorsen, lst@rudersdal.dk, mobil 7268 4409

Kom på besøg i Rudersdal, efter Corona, hvis I er interesserede i
at se praksis!!! Tag kollegaer eller ledelse med J

Guided Reading Danmark, Lyst til læring, november 2020
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