
4.-10. KLASSETRIN 
Bind 3 introducerer til de fire studie -
kompetenceområder, der knytter sig 
til undervisningen i folkeskolens 
4.-10. klassetrin. 

BASISBOGEN
Denne første bog i serien, basisbogen, 
introducerer den studerende til 
danskfaget i den nye læreruddannelse,
LU13. Basisbogen giver indsigt i det 
paradigmeskifte, der har fundet sted 
i form af kompetencemålsstyring med 
fokus på vidensmål, færdighedsmål 
og kompetencemål. Bogen præsente -

rer en modulopbygget læreruddannelse rettet mod den nye 
folkeskolereform og nye Fælles Mål 2014. Desuden stiller 
bogen skarpt på de mange udfordringer til det nye undervis -
ningsfag i dansk. Der sættes blandt andet fokus på didaktisk 
teori og metode, på praktikken, professionsbachelorprojek -
tet, læremiddeldesign og mundtlighed.
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INGER MAIBOM OG HENRIK BALLE NIELSEN

LÆSEKOMPETENCE

LÆRERPROFILER 
I DANSK 1.-6. KL.

I dette hæfte fremstiller Inger Maibom og Henrik Balle Nielsen 
dansklærerens kompetencer inden for området Læsning og læse-
undervisning i 1.-6. klasse. 

Forfatterne viser, hvordan teoretisk viden om læseprocesser og læ-
seudvikling kan anvendes i den konkrete undervisning i læsning, 
herunder i krydsfelter mellem læringsmål, metoder og læremidler. 
Eksempelvis kan dansklæreren med fordel undervise i ordafkod-
ning med nogle læremidler og undervise i sprog- og tekstforståelse 
med andre læremidler. Ordafkodning og tekstforståelse er hver for 
sig og i sammenhæng afgørende komponenter i læsning, som der 
skal undervises eksplicit i. 

Hæftet formulerer et tilbageblik på udviklingen i teorier om 
læsning og læseundervisning og fokuserer på formidling af ny, 
aktuel forskningsviden. Læseundervisningen skal skabe grundlag 
for, at eleven kan tilegne sig en lang række læsestrategier med 
udgangspunkt i sprog og kognition. Hæftet diskuterer i øvrigt en 
række evalueringsformer til brug for vurdering af elevernes læ-
seudvikling, herunder løbende og summativ evaluering. Kapitlet 
afsluttes med en række studieopgaver inden for relevante områder 
i læsedidaktik.

Hæftet er et særtryk af et kapitel fra serien Lærerprofiler i
dansk. Serien, som omfatter tre bind, introducerer til det nye 
danskfag i læreruddannelsen (2013), herunder de i alt otte kom-
petenceområder for hhv. 1.-6. klassetrin og 4.-10. klassetrin.
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