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Fag og læsning hhx Hent PDF Forlaget skriver: Udgivelsen karakteriseres bedst som en stor idébank til at
arbejde med at optimere elevernes forståelse af det faglige stof og dermed sikre dem et større udbytte af

undervisningen. Eleven får strategier til at aktivere sin forhåndsviden, få overblik over tekster og fastholde
sin forståelse. Læreren får enkle og præcise redskaber til arbejdet med faglig læsning i alle fag. Fag og

læsning er opgave- og praksisbaseret og kan bruges direkte i den daglige undervisning.

Hvert kapitel falder i tre afsnit:

· Hvad kendetegner faget? Hvordan arbejder man? Hvilke faldgruber af sproglig og læsemæssig art
er der i faget?

· Introduktion til elevøvelser

· Elevøvelser: Her får eleven redskaber til at lære nye fagudtryk og systematisere det nye stof

Udgivelsen giver redskaber til faglig læsning i

· danskengelsk

· 2. fremmedsprog: fransk, spansk, tysk

· historie

· samfundsfag

· matematik

· økonomifagene: afsætning, international økonomi, virksomhedsøkonomi

Fag og læsning er skrevet af læseforskere, erfarne gymnasielærere og læsevejledere. Der er taget
udgangspunkt i den nyeste forskning både teoretisk og didaktisk inden for området.

Udgivelsen er målrettet 1. årselever, men kan med fordel anvendes i hele gymnasieforløbet.
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