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LÆSEBÅND
- SkÆrpEt fokuS pÅ LÆSNiNg 

”Læsning er motion for hjernen. Læsning er samvær og sam-
taler med andre”. Et særligt læsebånd har lagt sig hen over 
de fleste skoler i Danmark for at styrke elevernes læselyst og 
læseevne. Det fænomen har lektor Mette-Maria Rydén sat sig 
for at undersøge i videncenterprojektet - Læsebånd – en fæl-
les læsesatsning på tværs af skema og fag.

Elever fra alle klassetrin læser på samme tid. Der er helt stille over 
hele skolen. Ingen henter vand, snakker eller går ud og tisser. Kon-
centrationen er zoomet ind på at læse. Der er dømt Læsebånd på 
tværs af fag, skema og alder. 
I videncenterprojektet Læsebånd – en fælles læsesatsning på tværs 
af skema og fag undersøger Mette-Maria Rydén fænomenet Læse-
bånd, der kom til Danmark siden 2000. Og som en sneboldeffekt 
har det siden 2007 bredt sig til stort set samtlige af landets grund-
skoler. 
Læsebånd handler om at sætte fokus på læsning. Organisatorisk er 
aktiviteten ofte lagt som et bånd på tværs af det normale skema og 
varer imellem 20 og 45 minutter. Det giver øget læsetid til eleverne, 
og læsetiden er sat i system.

ØgEt orDforrÅD og SkÆrpEt LÆSELySt 
Med det skærpede fokus på læsning er skolerne i gang med at 
uddanne bedre og stærkere læsere i grundskolen. For Mette-Maria 
Rydén er det klart, at øget læsetid giver bedre læsere. Når eleverne 
får mere læsetid, ved man, at de udvikler et større ordforråd, en 

højere læsekompetence og dermed øget læselyst og læsevaner. 
Hun stødte på fænomenet Læsebånd i forbindelse med undervis-
ningen af læsevejledere og satte sig for at undersøge det nærmere. 
Hun har taget kontakt til seks forskellige skoler, der alle er godt i 
gang med Læsebåndet. Skolerne er fordelt over Aarhus samt Midt- 
og Vestjylland. De er forskellige i størrelse, beliggenhed land/by, og 
har forskellige måder at tænke og udvikle Læsebåndet på. 
Fælles for alle skolerne er, at deres indgangsvinkel i første omgang 
var at bruge Læsebåndet til at skabe mere læsetid for eleverne. 

EN oaSE i LØBEt af DagEN
I sin undersøgelse har Mette-Maria Rydén fundet frem til, at der er 
to grundlæggende måder at tænke indhold og organisationsform 
på i Læsebåndet. Den ene metode fokuserer på stille-læse-tid.
”Her bruges tiden til indadvendt læsning, oftest med selvvalgt litte-
ratur. Mange steder er det kombineret med optælling af antal sider, 
læselogs eller skriftlige små-anmeldelser,” siger Mette-Maria Rydén.
Stille-læsning handler også om at give eleverne gode læseoplevel-
ser og en rolig start på dagen. Og for en af de deltagende skoler har 
det også været et væsentligt anliggende, at de fleste børn slet ikke 
læste derhjemme.
”For mange børn er den stille læsning i Læsebånd blevet en oase i 
dagens mange gøremål. Og på samme tid har læsebåndsindsatsen 
gjort mange forældre opmærksomme på, at den daglige dosis 
læsning både er vigtig og attraktiv for barnet,” siger Mette-Maria 
Rydén. 

StratEgiSk LÆSNiNg uDviDEr forStÅELSEN
I den anden type Læsebånd undervises eleverne i forskellige læse-
strategier eller læseaktiviteter.  
”Det kan fx være, at eleverne skal gætte, hvad bogen handler om 
ud fra titlen. Fx noget om planeter. Her kan en aktiv læser spørge, 
hvad er planeter? Eller hvilke planeter kender jeg? Den bevidsthed 
og viden trækker læseren med sig ind i læsningen og udvider der-
med forståelsen af det læste,” siger Mette-Maria Rydén. 

chokBØLgE ovEr DaNmark
Den skærpede fokusering på læsning skyldes ifølge Mette-Maria 
Rydén blandt andet, at den nationale PISA undersøgelse i 2000 
nærmest sendte en chokbølge igennem landet. Danske elever lå 
kun på en 17. plads.
”Endnu værre var det, at 18 % af de 15-årige havde så dårlige læ-
sekompetencer, at et nyt begreb funktionelle analfabeter dukkede 
op. Eleverne blev vurderet som tekniske læsere, der nok er i stand 
til at afkode, hvad der står i en tekst, men de forstår ikke, hvad de 
læser,” siger Mette-Maria Rydén.
I 2009 var PISA testen igen rettet imod læsning. En gang til var det 
et nedslående resultat. Der var stadig problemer med forståelses-
læsning i Danmark. 

Eleverne ser andre elever læse. De ser deres 
lærer læse. De taler med hinanden om 

læsning. Det betyder, at alle er gode læse-
rollemodeller for hinanden. Lærerne læser avis 
eller har gang i en god bog. Ligesom eleverne. 

mEttE-maria ryDÉN 
- cand.mag. og lektor i Dansk. Underviser på Læreruddannelsen i Aarhus, medarbejder ved Videreud-
dannelses- og Kompetenceafdelingen (VOK), samt videncentermedarbejder i Videncenter for Sprog, 
Læsning og Læring i VIA University College.

”For at blive god til at cykle, skal man cykle. For at blive 
god til at læse, skal man læse

at mødes som læser
Læsning skaber nye samtalerum. Eleverne kommer til at tale sam-
men på tværs af alder, køn og klasser. De mødes i et fællesskab 
om det de har læst.



StÆrkErE LÆSErE kommEr LÆNgSt  
i uDDaNNELSESSyStEmEt
Ifølge Mette-Maria Rydén kan en mulig forklaring på det nedslående 
resultat findes i, at danske børn og unge generelt læser for lidt.
”Det betyder blandt andet, at de ikke opnår det ordforråd, der driver 
læsningen fremad. De får heller ikke så gode læsekompetencer, at 
de er i stand til at træne mere avancerede forståelsesstrategier,” siger 
Mette-Maria Rydén, der kan være bekymret for, at der udvikler sig et 
under-Danmark af dårligere læsere, som ikke har de samme uddan-
nelsesmuligheder som andre. 
”Bedre læsekompetencer er i alles interesse. Jo bedre læser, jo 
stærkere abstrakt tænkning. Og jo mere den abstrakte tænkning er 
udviklet, jo lettere er det at komme videre i uddannelsessystemet,” 
siger Mette-Maria Rydén.

forSkELLigE LÆSEBÅNDStiLBuD tiL forSkELLigE ELEvEr
På nogle af de skoler, Mette-Maria Rydén har undersøgt, får 
Læsebåndet stadig større plads. Det giver store udfordringer og 
nye samarbejdsflader mellem dansklærerne, læsevejlederne og 
bibliotekarerne; de faggrupper, der har de primære faglige kompe-
tencer i forhold til Læsebåndet. De har fået nye og mere nuancerede 
opgaver, der blandt andet indebærer, at de skal kende den enkelte 
elevs læseforudsætninger. 
”Det er en faglig udfordring at vælge den rigtige tekst til den enkelte 
elev. Hvad er elevens læsemæssige forudsætninger, mulige me-
stringsmål for perioden samt zonen for nærmeste læseudvikling? 
Det er et stort arbejde og en balancegang mellem strukturerede mål 
og elevens interesser. Svage læsere og stærke læsere har brug for 
meget forskellige læsebåndstilbud,” siger Mette-Maria Rydén. 

fÆLLES BEviDSthED om LÆSNiNgENS BEtyDNiNg
Fordi Læsebåndet ligger på tværs af skemaet, kommer andre fag end 
dansk også i spil. Det har skabt frugtbare diskussioner om læsnin-
gens betydning, også i andre fag. Siden august 2010 er læsning en 
forpligtelse i alle fag, og det har ifølge Mette-Maria Rydén skabt en 
fælles bevidsthed hos alle lærere. Også de, der ikke har læsning som 
primær aktivitet. 
”Det er klart, at der har været diskussioner om rimeligheden i, at de 
små fag har skullet afgive timer af deres i forvejen skrabede tid. Men 
der hvor Læsebåndet er kommet til at fungere godt, er der opnået en 

forståelse af, at styrkede læsekompetencer er til alles bedste og støt-
ter elevernes arbejde i andre fag,” siger Mette-Maria Rydén.
Hun tilføjer, at flere steder er fagene stille og roligt blevet integreret 
i Læsebåndet og Læsebåndet er integreret i fagene. På den måde er 
der opnået et fælles sprog og en fælles bevidsthed om, hvad læsning 
består af, hvor vigtigt det er og at Læsebånd er nyttigt for alle fag.

forSkELLigE tEmaEr mED LÆSEBÅND 
Ifølge Mette-Maria Rydén er der mange gode grunde til at vedlige-
holde, udvikle og yderligere kvalificere Læsebånd som aktivitet. Det 
kan udvikles i forskellige former og tilgodese forskellige grupper af 
elever. 
”Fx viser undersøgelsen at makkerlæsning fungerer rigtig godt i 
Læsebånd. At store elever gerne vil tale med hinanden om det, de 
har læst, mens mindre elever får rigtig meget ud af at læse og gen-
læse sammen med en voksen eller en ældre elev. På den måde er 
Læsebånd både-og. Både den indadvendte, stille og koncentrerede 
læsning, og den udadvendte og dialogiske læsning med fokus på 
forståelsen af det læste.” siger Mette-Maria Rydén.

”I Danmark er Læsebånd udviklet til at have mange 
former og rummer både stillelæsning og undervisning 
i læsning og læsestrategier.

Inspiration fra New Zealand
Læsebånd er inspireret af New Zealandsk læseun-
dervisning. Det er træning af den automatiserede, 
flydende og indadvendte læsning. aktiviteten hjæl-
pes på vej af særligt indrettede klasserum med fx 
læsehjørner og hyggelige sofaer.

LÆSEBÅNDSformEL:
a x S + m + t + r + f = Læsefærdighed

A: Afkodning

S: Sprogforståelse

M: Motivation

T: Tid

R: Rollemodeller

F: Fælles sprog om læsning og fælles samvær om læsning

L: Læsefærdighed



formÅLEt mED projEktEt Er
 - at skaffe erfaringsbaseret viden fra skoler, der har indført læsebånd
 - at undersøge indhold, praktisk organisering og udbytte
 - at give erfaringer og gode råd videre
 - at undersøge, hvad indførelsen af læsebånd har betydet for skolen som organisation

koNtakt
Mette-Maria Rydén, cand. mag. og lektor
Læreruddannelsen, VIA University College
mr@viauc.dk eller pr. telefon 2015 9834

Videncenterleder Line Møller Daugaard, VIA University College 
lida@viauc.dk eller pr. telefon på 8755 1736
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