
Hvad er læsning? 
Det er jo faktisk det, du gør lige nu – læser! 

Man kan sammenligne læsning med den slags
nøgler, du finder i pedellens nøglebundt. Hans
nøgler kan åbne alle døre på hele skolen – lige
fra rengøringsrum til lærerværelse. Læsning er
noget, der kan lukke op.

Når du læser en bog eller en historie, så er læs-
ning det, der åbner for en helt ny verden og
ting, du måske aldrig før havde hørt om. 

Når du fx ser på et landkort og finder ud af,
hvilke veje der fører fra Viborg til Odense – så
har du brugt læsning som ”nøgle” til at finde
ud af det.

Hvis du skal finde ud af, hvordan du samler en
lego-ting, eller forstå reglerne i et nyt computer-
spil, så er det læsning, som hjælper dig til at
lære det. 

Læsning er en nøgle til at lære nyt og til at få
oplevelser – både i skolen og derhjemme. Det
gælder lige nu, hvor du går i 4. klasse. Men det
gælder også, når du bliver ældre. 

Det kræver masser af træning at blive god til at
svømme, male, spille fodbold osv. Sådan er det
også med læsning. Man lærer at læse ved at
læse.

Hvad er PIRLS?

• PIRLS står for Progress in International
Reading Literacy Study.

• Danmarks Pædagogiske Universitet har
ansvaret for gennemførelsen af PIRLS i
Danmark.

• IEA, International Association for the
Evaluation of Educational Achievement,
er den internationale organisation bag
PIRLS. IEA sammenligner skolesystemer
i forskellige lande.

• Hvis du vil vide mere, så spørg i første
omgang klassens dansklærer. 

Du kan også læse mere på: 

http://www.dpu.dk/pirls

eller

http://isc.bc.edu/pirls2006/

4. klasser i hele
verden læser

Til børn i 4. klasse 
og deres forældre

International Association
for the Evaluation of
Educational Achievement



Læseundersøgelsen
Du er en af de 4.000 danske elever, som er med i
en international læseundersøgelse.  Sammen med
dig er ca. 135.000 elever fra 40 lande over hele
verden med i undersøgelsen. Denne undersøgelse
hedder PIRLS.

Alle skoler er udvalgt tilfældigt, og skolerne har
sagt ja til at deltage.

Det er vigtigt, at alle udvalgte elever deltager, og
at I hver især gør jeres bedste. Kun på den måde
kan man få et rigtigt billede af, hvordan danske
elever læser. Det er vigtigt at vide for at kunne
planlægge den bedste undervisning i læsning.

Vi håber, du synes, at det bliver sjovt at arbejde
med opgaverne i PIRLS. 

Hvornår foregår det? 

Læseundersøgelsen kommer til at foregå i skole-
tiden. 

I Danmark sker det en af dagene den 28.-30. marts
eller den 4.-6. april 2006. 

Din lærer skal nok fortælle dig, hvornår din klasse
skal være med. 

Hvordan foregår det?
Læseundersøgelsen har tre dele. 

I den første del skal du læse nogle tekster og
svare på nogle spørgsmål. Teksterne står i et
specielt hæfte, du får i skolen. 

I den anden del skal du svare på spørgsmål om
hvordan du læser, hvornår du læser, hvad du
læser, og hvad du synes om at læse.

Den tredje del af undersøgelsen er et spørge-
skema, som du får med hjem. Her skal de
voksne, du bor sammen med, svare på forskel-
lige spørgsmål sammen med dig.

Der er ingen på din skole, som kommer til at
læse, hvad du eller dine forældre har skrevet.
Skolen sender svarene direkte til Danmarks
Pædagogiske Universitet i København. Der ser
man på alle svarene.

Hvornår kommer
resultaterne?
Der går nogen tid fra læseprøven er gennemført,
til resultaterne fra hele verden er klar. 

Først i november 2007 vil man kunne læse om
resultaterne fra undersøgelsen. 


