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Læseraketten¤Lærerbog Elsebeth Otzen Hent PDF Forlaget skriver: Læseraketten er et redskab, der
pædagogisk både evaluerer og dokumenterer elevers læseudvikling, så udviklingen bliver tydelig for lærer,
elev og forældre. Hvert enkelt barn møder i skolen med vidt forskellige forudsætninger for at lære at læse, og

derfor er det vigtigt at følge de enkelte elever tæt.

Det overordnede mål med Læseraketten er, at man mere præcist kan finde ud af, hvor hver enkelt elev har
sine læsekompetencer og ud fra disse kompetencer udarbejde individuelle læsehandleplaner for eleverne.
Læserakettens evaluering foretages på grundlag af elevernes opgaveløsning og iagttagelser, som evalueres

gennem samtaler med eleverne.

Lærerbogen indeholder:

Teorien bag Læseraketten
En beskrivelse af læseudviklingen i 5 faser
En beskrivelse af forskellige læsestrategier

Forslag til pædagogiske tiltag
Individuelle prøver til en hurtig vurdering

Beskrivelse af kendetegn hos elever med læsevanskeligheder
Et lærerark til at følge hver enkelt elev

Læseraketten kan anvendes som et evalueringsredskab fra bh.kl.- 5. klasse og i specialundervisningen.
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