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Læsning og læseundervisning er en grundbog om læsning. Bogen rummer aktuel, forskningsbaseret viden om
læsning med central betydning for undervisningen – bl.a. principperne i dansk skrift, læseprocesser, metoder i
læseundervisning og læsevanskeligheder. 3. udgave er opdateret og indeholder nyskrevne kapitler om
læserforståelse og de tidlige forudsætninger for forståelse. I denne 3. udgave er der flere eksempler på,
hvordan den almene viden om læsning har betydning for praksis, og der er flere forslag til læseraktiviteter.
Læsning og læseundervisning udgør et væsentligt grundlag for enhver læseundervisers praksis. Carsten Elbro,
dr.
phil., er professor i læsning ved Københavns Universitet, hvor han leder Center for Læseforskning.
Det skal være sjovt og motiverende med fokus på lyd og bogstaver og forskellige sproglege som rim og
remser. a.
klasse gælder det om at forberede eleverne til den første læseundervisning. Faglig læsning handler om at
arbejde med en tekst både før, under og efter læsningen. finder link til følgende digitale resurser:. udgave
2012 Det har Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AKF og NOTA har dokumenteret, at der for samfundet er
rigtig mange penge at tjene ved en styrket indsats for bedre læsning, herunder en særlig målrettet indsats for

de ordblinde. I 0. klasse i 3 niveauer. klasse gælder det om at forberede eleverne til den første
læseundervisning. I Indskolingen forberedes børnene til skoleforløbet. Læsebøger på flere trin med en
sammenhængende historie og opgaver formet som ordkort, med ordene fra teksten, dominobrikker, ordlege,
tjeksider, skriv-med og skriv-selv opgaver. klasse i 3 niveauer. - Som studerende skal der skrives mange
opgaver – små som store – og på sigt bacheloropgaver, specialer og masterprojekter. Esrum er en fri
grundskole, der er underlagt krav fra Undervisningsministeriet til undervisningen, dens mål og planer. Mål
med undervisningen. dk, er generelt kendetegnet ved en udpræget mangel på: a) metakognitive opgaver, der
styrker den faglige læsning af læremidler – herunder en multimodal læse-forståelse; b) lærervejledninger, der
støtter lærerens brug af modaliteter og multimodalitet i undervisningen; c) kreativ og flertydig. klasse, og …
Indhold på websitet Diktater Indsætningsdiktater og tekstdiktater med tilknyttede retskrivningsøvelser til 5.
Alfabetsangen – version med vokal og instrumental version I 0. klasse gælder det om at forberede eleverne til
den første læseundervisning.
Mål med undervisningen. Læs sammen sender eleverne på opdagelse i et eventyrligt univers og bygger på en
balanceret læsepædagogik med fokus på afkodningsstrategier, læseforståelsesstrategier, skrivning og sproglig
bevidsthed. og 6.

