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Læsedetektiven Elisabeth Arnbak Hent PDF Forlaget skriver: Læsedetektiven er et 3-trins læsekursus i faglig
læsning til mellemtrinnet, der ser læsning som en aktiv, meningssøgende proces. Eleverne lærer strategier, så

de bliver engagerede og dygtige læsere af hverdags- og fagtekster.

Læsedetektiven bygger på Elisabeth Arnbaks forskningsresultater om faglig læsning. Eleverne lærer først at
forberede deres læsning. Så lærer de at være selektive og vurdere udbyttet af læsningen og til sidst arbejder

de med aktiviteter, så de kan udnytte deres viden mere effektivt.

Opgaverne sætter eleverne på arbejde som læsedetektiver. De skal søge og bruge informationer i teksten ud
fra metoder som brainstorm, mindmap og VØL-modellen. På den måde får eleverne redskaber til at forstå

forskellige tekstgenrer, som omgiver dem i hverdagen og i skolen.

I materialet er der indarbejdet et evalueringsredskab, som giver læreren indblik i elevens læreprocesser.
Lærervejledningen indeholder en præcis introduktion til faglig læsning og konkrete oplæg til, hvordan man

kan undervise i de emner og metoder, elevbogen inddrager.
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