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God läsförståelse är ett måste i de flesta ämnen i skolan. Den här boken ger grundläggande kunskaper om
läsförståelse och en introduktion till dagens forskning i området. Läs mer Författarna till boken presenterar
viktiga färdigheter för textförståelse, och visar hur insikten om dessa färdigheter kan användas i
undervisningen och ge goda möjligheter att utveckla läsförståelsen. Boken innehåller också praktiska övningar
som gör det lätt att förstå vad färdigheterna innebär. Läsförståelse - insikt och undervisning vänder sig till
blivande och yrkesverksamma lärare och förskollärare. Om författarna Jane Oakhill är professor i
experimentell psykologi vid universitetet i Sussex. Kate Cain är professor i språk och läsning vid Lancaster
universitet. Carsten Elbro är professor i läsning vid Köpenhamns universitet. Christian Thurban är översättare.
Vi har erfarenhet som förläggare för fack- och akademisk litteratur på Norstedts och som förlagschef på Natur
och Kultur/Fakta. Materialet är inte lämpligt att använda som en form av grupptest. Här hittar du våra
utbildningsprogram och fristående kurser. (red) På Högskolan i Borås kan du bli allt från byggingenjör till
sjuksköterska.
Jag har en bildlärarkollega som uppskattar ämnesövergripande arbete, och det krävdes inte mycket
övertalning för att få några papper och få låna några pastellkritor i färger som passade ändamålet.
Matematikscreening har främst tillkommit för att möta ett pedagogiskt behov av att systematisera
iakttagelserna i den pedagogiska vardagen. Materialet är inte lämpligt att använda som en form av grupptest.

Ett av mina mål för 2015 är att fortsätta verka för god läskompetens hos eleverna, samt synliggöra olika sätt
att arbeta med aktiv läsundervisning. Nästa steg var att parvis skapa egna bilder i samma stil. Nästa steg var
att parvis skapa egna bilder i samma stil. (red) På Högskolan i Borås kan du bli allt från byggingenjör till
sjuksköterska. Ett av mina mål för 2015 är att fortsätta verka för god läskompetens hos eleverna, samt
synliggöra olika sätt att arbeta med aktiv läsundervisning. Eftersom läskompetens inte är en färdighet som
man blir “klar” med vid en viss ålder eller en viss nivå, kan jag som lärare på gymnasiet inte luta mig tillbaka
och tänka… Det finns en risk att de nya läro- och kursplanerna är dysfunktionella och att de inte leder till
verklig kunskap, skriver Ingrid Carlgren. Vi har erfarenhet som förläggare för fack- och akademisk litteratur
på Norstedts och som förlagschef på Natur och Kultur/Fakta. Kreativitet i samarbete. Här hittar du våra
utbildningsprogram och fristående kurser. Jag har en bildlärarkollega som uppskattar ämnesövergripande
arbete, och det krävdes inte mycket övertalning för att få några papper och få låna några pastellkritor i färger
som passade ändamålet. Materialet är inte lämpligt att använda som en form av grupptest. Här hittar du våra
utbildningsprogram och fristående kurser.
Nästa steg var att parvis skapa egna bilder i samma stil.

