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Materiale – som fx frigivne testhæfter og Link til internationale hjemmesider
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Der er gennemført mange undersøgelser i de seneste 30 år – men de internationale
undersøgelser kommer først rigtigt ind i billedet i Danmark i 1991 med rapporterne
fra den Internationale Læseundersøgelse: Råd til bedre læsning (1992) og Den 
grimme ælling og svanerne (1994). Først i 2001 kommer resultatet fra den første
PISA-undersøgelse.
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Tidligere havde man fokuseret på læseprøver, der havde landsresultater, man 
kunne sammenligne sig med. Men som resultatet fra 1991-undersøgelsen viser, så 
kan det være et fortegnet billede man får, når man kun sammenligner sig med sig 
selv. SL-60 (Sætningslæseprøve 60) opererede med to referencegrupper, da der var 
så store forskelle i mellem klassernes resultater på 3. klassetrin, at det var svært at 
præsentere et landsgennemsnit. Derfor havde man i stedet en øvre- og en nedre 
referencegruppe.

Set i det lys klarede de danske elever i 1991 sig rigtig pænt i forhold til de 
landsresultater man kunne sammenligne sig med.
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Men set i en international sammenhæng viste det sig, at de danske elever 
præsterede langt under de øvrige nordiske elever – og i øvrigt også langt dårligere 
end resultaterne fra de øvrige europæiske lande.
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Undersøgelsen fra 1991 blev en øjenåbner for mange, og en lang række tiltag blev 
sat i værk for at forbedre begynderundervisningen i læsning. At resultaterne i PISA 
2000 ikke var prangende var med til at fastholde et fokus på den faglige udvikling. 
Allerede i F2000 kunne man konstatere en fremgang i læsning for de yngste elever 
og i PIRLS 2006 blev denne fremgang både  bekræftet og fortsat.
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PIRLS undersøger ikke Danskfaget – men læsekompetencen, som er en afgørende 
kompetence generelt i forhold til tilegnelsen af færdigheder i skolen.

PIRLS undersøger 4. klasser – men har landene 4. klassetrin som er yngre end 9,5 år i 
gennemsnit, så tester de på et højere klassetrin.
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Omkring 50 lande – provinser og regioner deltog i PIRLS 2011

Uden velvilje og medvirken af elever, lærere og skoleledere, er det ikke muligt at 
gennemføre sådanne internationale undersøgelser. Så en stor tak til alle dem, som 
hjælper os med at få nuanceret vores selvbillede.
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4 lande lå i PIRLS 2011 signifikant over de danske resultater: Hong Kong Kina, 
Rusland, Finland og Singapore.

6 lande lå sammen med Danmark: Nordirland, USA, (DK), Kroatien, Taipei Taiwan, 
Irland og England.

Andelen af de dygtigste læsere svarer til niveauet i PIRLS 2006

88 % elever klarer kompetenceniveau 2 
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Læseformål: Læse for at opleve (skønlitteratur) og Læse for at lære (informerende 
tekster)

4 forståelsesprocesser – samlet til to skalaer: 

Finde information og drage følgeslutninger

Fortolke, samordne og vurdere (sprog, indhold og tekstuelle 
elementer)

Piger læser skønlitterære tekster meget bedre, end drengene gør (20 points forskel)

9



Eksempel på spørgsmålstyper i PIRLS
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Eksempler på den type tekster man anvender i PIRLS. Testen er delt op i to 
afdelinger af hver 40 minutter – og hver elev får to tekster.

Se eksempler på anvendte tekster og spørgsmål på:

http://edu.au.dk/pirls (Om PIRLS  Materialer) 

Teksterne kan skrives ud og anvendes i klassen, og der er en vejledning til at rette 
spørgsmålene og et indføringsark, som sammenfatter klasseresultatet og 
sammenholder det med det danske landsresultat.
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Som noget nyt i PIRLS 2016 vil eleverne også blive testet i læsning af elektroniske
tekster. Her ses et uddrag fra den instruktion eleverne får, inden de slippes løs på
teksterne. Også denne test tager 2 x 40 minutter, og hver elev præsenteres for to 
“Klasse-projekter”, som de skal løse.
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Når man læser, skaber og opbygger man forståelse på forskellige måder. Man 
fokuserer på specifikke oplysninger i teksten og genkalder sig løbende hvad det nu 
var fx hovedpersonen sagde eller gjorde. Man drager slutninger,  fortolker og 
reflekterer over elementer i teksten. 

Men det er klart at det her komplekse samspil af samtidige processer ikke lige lader 
sig vise. Derfor stiller vi spørgsmål til eleverne for at finde ud af hvad de får ud af at 
læse teksterne. Spørgsmål har til formål at sætte disse fire forskellige 
forståelsesprocesser i gang. 

- Finde og uddrage information der står udtrykt direkte i teksten

- Drage direkte følgeslutninger: Her står det ikke lige så eksplicit, læseren må slutte 
sig til noget på baggrund af oplysninger, der er indeholdt i teksten. Selvom svaret
ikke er at finde helt direkte, så vil det i alligevel fremgå ret klart hvad svaret er.

-Fortolke og samordne centrale ideer og informationer: Ligesom ved den forrige 
”drage direkte slutninger” så må læseren opbygge mening ud over det som er 
udtrykt direkte i sætninger og afsnit. Fortolkningsarbejdet er i højere grad afhængig 
af elevernes erfaring med tekster og viden om verden

- Undersøge og vurdere indhold, sprog og tekstuelle elementer Her kræves der 
mere af læseren. Læseren hæver sig op over den konkrete tekst og kritisk reflekterer 
over indhold der er præsenteret. fx spørgsmål, kunne ske i virkeligheden, eller 
hvorfor forfatteren har valgt en bestemt slutning.
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Kun fire lande (Hong Kong Kina, Rusland, Finland og Singapore) har resultater, som 
er signifikant bedre end de danske PIRLS 2011 resultater. 

Seks andre lande (Nordirland, USA, Kroatien, Taipei/Taiwan, Irland og England), har 
resultater, der ikke adskiller sig signifikant fra det danske gennemsnitsresultat. 

Danske elever i 4. klasse er dermed blandt de elleve bedste lande i undersøgelsen.
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Der er stadigvæk en stor spredning både blandt elever men også mellem klasser –
og her ses der på de danske klassers gennemsnitsresultat set i forhold til udvalgte 
landsresultater.

Vi har klasser, der læser på niveau med Trinidad og Tobago – og klasser der læser 
bedre end Hong Kong Kina’s gennemsnit.

Det svarer til en spredning på mere end 2 klassetrin i læseniveau (3. – 5. klasse)
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Det ser ikke ud til at det øgede faglige fokus har bevirket en nedgang i læselysten 
for de danske elever. Resultaterne fra PIRLS 2011 svarer ret nøje til tidligere læselyst-
undersøgelser.
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Internationale undersøgelser kan også give svar på andre spørgsmål, som fx Hvad 
betyder timetallet?

Her ses der på: Timer i ‘Hovedsproget’ – i Danmark dansktimerne.

Grøn del: Den del af hovedsprogsundervisningen, som især er rettet mod 
læseindlæringen.

Danmark: i alt 219 timer (á 60 min) om året. Højere end det vejledende timetal på 
180 timer.

(Samlet årligt vejledende timetal er 802,5 timer

660 absolut minimum – men minimumstimetallet for 4.-6. klasse er i gns. 763 timer 
om året til de humanistiske fag).

Det samlede timetal i:

DK = 860; S = 849; N = 779

Internationalt gns. 905 timer om året for 4. klassetrin.

Sammenholdt med de pågældende landes læseresultater er der ingen entydig 
sammenhæng mellem timetal og læsekompetence.
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Dette resultat fandt man også i en af de tidlige undersøgelser: Tid til dansk, som var 
med til at påpege den store variation der var, i det timetal eleverne fik, i de 
forskellige kommuner.
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Undervisningstiden skal bruges hensigtsmæssigt i forhold til elevernes behov, for ikke 
at komme til at virke i negativ retning.
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Direkte undervisning i læsestrategier er nødvendig – eleverne kan ikke alle selv finde 
ud af det.
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Og også her er det spørgsmålene der styrer processen.
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Der er en tendens men ikke signifikant til at lærere der lægger mere vægt på 
evaluering også har elever der klarer sig bedre.

Evaluering er ikke garanti for bedre resultater, for som lærer er man også nødt til 
kende til, hvad man skal bruge den viden man får om eleverne til. 

Jævnlig uformel og mere formel evaluering af hvordan eleverne reagerer på den 
undervisning, de bliver udsat for er et væsentligt element i at kunne tilrettelægge 
passende undervisning for den enkelte. – udstikke retningen for den faglige 
udvikling for den enkelte og hjælpe eleven til at se de fremskridt og mål eleven når.
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Skolelederne har mange opgaver – men sammenlignet med udlandes så ser det 
ikke ud til, at den pædagogiske vinkel er den væsentligste i Danmark.
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Men en skoles fokus på faglig udvikling kan være helt afgørende for skolens sucess. 

Her er lærere og skoleledere er blevet bedt om at vurdere:

-Lærernes forståelse for skolens faglige målsætninger

-Graden af succes med at implementere skolens læseplan

-Lærernes forventninger til elevernes faglige præstationer

-Forældrenes støtte til elevernes faglige præstationer

-Elevernes bestræbelser på at klare sig godt.
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Så alt i alt har det været en succes-historie – men en fortsættelse af succesen 
kræver et konstant fokus og en faglig viden om læseudvikling hos de lærere, der 
underviser i faget. Så en styrkelse af grunduddannelsen og efteruddannelsen af 
lærere er et par gode steder at sætte ind. Resultaterne – eller måske snarere de 
manglende resultater – fra PISA undersøgelserne i læsning for de 15-16-årige viser, 
at det er nødvendigt at undervise i læsning og læseteknikker hele vejen gennem 
uddannelsessystemet. Så en god start er et godt men ikke tilstrækkeligt 
udgangspunkt for udviklingen af livsvarige læsekompetencer.

Jan Mejding
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