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Hvad er
Udvidet dialogisk
læsning
Udvidet dialogisk læsning er en
kombination af metoder med
dokumenteret effekt:

Målgruppen for
materialet
Udvidet dialogisk
læsning
Målgruppen for materialet:

- Dialogisk læsning

- Skolestartere med
svage sproglige
forudsætninger

- Eksplicitte metoder til
udvikling af fonologisk
opmærksomhed og
funktionel
bogstavkendskab

- Elever i 1. klasse med
svage sproglige
forudsætninger for den
tidlige
skriftsprogstilegnelse

- Den syntetiske lydmetode

- Sprogligt svage
indskolingselever med
andet modersmål end
dansk

- Opdagende skrivning
Med Udvidet dialogisk læsning
styrkes de sproglige
forudsætninger for den tidlige
skriftsprogsudvikling:
- Ordforråd og
udtryksfærdigheder
- Fonologisk opmærksomhed
- Funktionelt
bogstavkendskab
- Tidlige skrive- og
læsefærdigheder

Materialerne og metoden er
afprøvet på sprogsvage
børnehaveklasseelever i et
forsøgsprojekt i Fredensborg
Kommune.
Disse elever forbedrede deres
sproglige forudsætninger
signifikant.
Forsøgsprojektet er beskrevet
på www.ordifokus.dk og i
Børnehaveklasseforeningens
blad ”Skolestart” nr. 2, marts
2015.

Indhold i
materialet

Materialet består af:
- Vejledning om
principperne i dialogisk
læsning
- 9 metodehæfter med
detaljerede anvisninger
til at styrke børns
sproglige
forudsætninger for
skriftsprog og deres
tidlige skriftsproglige
udvikling
- Vejledning/skabelon til
at udarbejde egne
metodehæfter til andre
bøger
- Billedhæfte med
illustrationer af fokusord
- Kopihæfte til aktiviteter
- Store ordkort med
fokusordene til hver bog
Den dialogiske læsning i
metodehæfterne tager
udgangspunkt i 8 udvalgte
børnebøger.

Hvem kan
anvende
materialet
Materialerne kan nemt
anvendes af:
- Børnehaveklassepædagoger
- Dansklærere i
indskolingen
- DSA-lærere
- Læsevejledere
- Lærere i skolens
ressourcecentre
- Talepædagoger
Materialerne er udviklet til at
kunne anvendes til et 12
ugers forløb med 4 lektioner
à 30-45 minutter hver uge.

Materialet kan
anvendes digitalt

Materialet er udviklet som et
digitalt materiale med mange
hyperlink, der gør det nemt og
hurtigt at navigere rundt i hele
materialet.
Derfor er det en fordel at
arbejde med materialet på
tablet eller pc.
Det er naturligvis muligt at
printe hele eller dele af
materialet ud.

Brugervenligt

Øverst på alle siderne i
materialet er der indlagt de
samme to hyperlink, som enten
fører tilbage til
indholdsfortegnelsen eller
tilbage til et metodehæfte.
Oversigt over hyperlink:

•

= Hopper altid helt
tilbage til
indholdsfortegnelsen

•

= Hopper altid tilbage
til det sted i metodehæftet,
som refererer til den side,
man står på

• Steder med blå skrift i
metoderhæfterne =
Diverse hyperlink

Læs mere om
materialet på:

www.ordifokus.dk
Kontakt:
mail@ordifokus.dk
tlf. 30 33 46 47

