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Titel:  

Nøgleord: #læsning #læseforståelse #opmærksomhed #refleksion 

Varighed: 15-20 minutter 

Beskrivelse: 

Vi ønsker, at studerende skal se forskellen mellem at høre og lytte til en sang for at forholde sig til 

forskellen mellem hurtiglæsning og læsning for forståelse. For at gøre dette vil vi vælge to af årets 

mest populære sange. Eleverne læser teksterne på sangene og besvarer en række spørgsmål om, 

det de har læst. 

 

Mål: 

Overordnede mål  

1. At forbedre læseforståelsen  

2. At udvikle færdigheder som opmærksomhed på det, der læses   

 

De specifikke mål  

1. At eleverne identificerer hovedideen med sangen  

2. At eleverne arbejder med færdighederne ved at opsummere og skelne relevante data  

3. At eleverne genlæser, hvilket er nødvendigt for at forstå alt det, en tekst tilbyder os  

4. At eleverne identificerer forfatterens synspunkt og udtrykker en personlig mening om, hvad de 

har læst. 

 

Aktiviteter (stadier): 

Vælg tekster til to sange, for eksempel kan det være de to mest populære sange dette år. Eller lad 

eleverne vælge sange. Hver elev får sangenes tekster til at læse og skal derefter besvare en række 
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spørgsmål. Hvert af disse spørgsmål vil være relateret til den færdighed, vi ønsker at udvikle 

(identificere hovedideen, opsummer osv.).  

Eksempler på spørgsmål: 

1. Forklar på to eller tre linjer, hvad sangen handler om. (identificer hovedideen med sangen)  

2. Beskriv kort og med dine egne ord, hvad der siges i hvert af versene i sangen. Sammenlign evt. 

dine svar med resten af klassens svar (arbejd med at opsummere og skelne relevante data)  

3. Hvordan tror du, at kunstneren havde det med at skrive disse tekster? (Identificer forfatterens 

synspunkt) 4. Opsummer følelserne udtrykt af sangeren og grundene til, at han føler sådan 

 

Tips til underviseren  

Arket med sangteksterne uddeles og eleverne får tid til at besvare spørgsmålene. Det er vigtigt, når 

læreren gennemgår opgaverne, at denne også fortæller, hvilken evne eleverne har trænet i hver 

aktivitet. For eksempel identificere hovedideen med sangen, evnerne til at opsummere osv. 

 

Liste over ressourcer, materialer osv.  

Trykte sangtekster  

Arbejdsark med spørgsmål om sangteksterne. 

 

Evaluering/Feedback 

Hvordan vil du evaluere resultaterne af denne aktivitet?  

Ser du denne aktivitet som motiverende for eleverne ift. at arbejde på deres læseforståelse?  

Synes du, at denne aktivitet er passende for eleverne til at udvikle de nødvendige færdigheder for at 

forbedre deres læseforståelse? 

 


