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Arbejdsbogen 4, 5, 6 Ina Borstrøm Hent PDF Forlaget skriver: Den sikre læsning er et materiale til de lærere,
der ønsker at arbejde med flere niveauer af læseforståelse. Eleverne læser på linjen og afsøger teksten for
bestemte informationer som en del af arbejdet med dokumentation og argumentation. Desuden arbejder

eleverne med følgeslutninger ved at læse mellem linjerne og ved at tænke videre ud fra teksten som en del af
arbejdet med perspektivering og meddigtning. 

Der er fokus på læsning af forskellige typer af fagtekster, fx opslagsværker og instruktioner. Fagteksterne
knytter sig direkte til hændelser i børneromanerne. Der indgår aktiviteter før, under og efter læsning. Gennem

arbejdet lærer eleverne at genkende særtræk ved forskellige teksttyper, finde relevante informationer og
tilegne sig viden gennem disse fagtekster. 

Arbejdsbogen indeholder en lang række skriftsproglige opgaver i tilknytning til fagtekster og
børneromanerne. Der indgår både basale staveopgaver, afgrænsede skriveøvelser og funktionelle

skriveopgaver, hvor eleverne udarbejder deres personlige skoleblad.
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