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Fortællende tekster Informerende tekster

Før læsning
¨ Aktiver din baggrundsviden

 - Tænk over, hvad du ved om emnet. Strukturer dine 
 tanker i et tankekort.

¨ Lav et læseformål
 - Hvad er formålet med læsningen?
 - Er der noget særligt, du skal undersøge?
¨ Vælg læsemåde

 - Målret din læsning til dit læseformål.
¨ Forudsig

 - Orienter dig i teksten. Se på forside, bagside, over-
skrifter og billeder. Brug skimming og overblikslæsning.

 - Forudsig tekststrukturen .
 - Forudsig, hvad teksten handler om, og skriv det 

 eventuelt ned i din log.

Før læsning
¨ Aktiver din baggrundsviden

 - Hvad ved du allerede om emnet? Strukturer dine  tanker 
i et tankekort, og skriv eventuelt ind i LIM- modellen .

¨ Lav et læseformål
 - Hvad skal du lære?
 - Hvilke informationer skal du finde?
 - Hvilke spørgsmål skal du finde svar på?
 - Skriv ind i LIM-modellen.
¨ Vælg læsemåde

 - Målret din læsning til dit læseformål.
 - Find læseruten.
¨ Forudsig

 - Orienter dig i tekstens elementer: Indholds fortegnelse, 
overskrifter, illustrationer, diagrammer, kort og 
 tabeller. Brug skimming og overblikslæsning

 - Forudsig tekststrukturen.
 - Forudsig hvad teksten vil lære dig. 
¨ Opklar

 - Se efter ord, du ikke forstår.

Under læsning
¨ Tjek din forståelse

 - Opsummer løbende, og hold øje med, at din forudsig-
else passer med det, der faktisk sker.

¨ Opsummer løbende på en grafisk model
¨ Stil spørgsmål om personer, hændelser, temaer 

…
 - På linjerne: Hvem, hvad, hvor, hvornår?
 - Mellem linjerne: Hvorfor, hvordan?
 - Bag linjerne: Hvad synes/mener/tænker du?
 - Skriv eventuelt i et tokolonnenotat.
¨ Opklar 

 - Stop op, når noget ikke giver mening.
 - Brug fix op-strategier.

Under læsning
¨ Tjek din forståelse

 - Læs teksten i bidder. Forudsig, og opsummer  løbende. 
Hvad tror du, du vil læse om nu? Handler teksten 
 faktisk også om det? 

¨ Opsummer løbende på grafisk model
¨ Stil spørgsmål til teksten

 - På linjerne: Hvem, hvad, hvor, hvornår?
 - Mellem linjerne: Hvorfor, hvordan?
 - Bag linjerne: Hvad synes/mener/tænker du?
 - Skriv eventuelt i et tokolonnenotat.
¨ Opklar 

 - Stop op, når noget ikke giver mening.
 - Opklar fagudtryk.
 - Brug fix op-strategier.
¨ Vurder teksten 

 – Giver den svar på dine  spørgsmål? Kan du stole på 
 teksten?

Efter læsning
¨ Gengiv hovedindholdet i teksten 

 - Lav et skriftligt resume.
¨ Færdiggør din grafiske model over teksten
¨ Spørg

 - Hvad kan du spørge teksten om nu? Stil 5 gode. 
 spørgsmål, som en makker skal svare på. 

 - Hvad tror du, der videre vil ske?

Efter læsning
¨ Opsummer hovedpunkterne i teksten i rigtig 

 rækkefølge
 - Færdiggør din grafiske model over teksten.
 - Skriv et resume: Hvad læste du? Hvad lærte du?
¨ Sammenhold læseformål med opsummeringen

 - Har du fået svar på dine spørgsmål? Er du blevet 
 klogere?

 - Skriv eventuelt ind i LIM-modellen.
¨ Spørg

 - Kunne du bruge teksten? På hvilken måde? Hvad  synes 
du om den? Hvad mangler du stadig svar på? 
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