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Idébog til Bogkassen og Læsekassen Else Baarsøe Hent PDF Forlaget skriver: Dette er en ny (2009) og
opdateret udgave af Idébogen til de 2 læse-let serier Bogkassen og Læsekassen. Bogen giver gode ideer til,

hvorledes man kan organisere læseundervisningen i begynderlæsning og specialundervisning.

Bogen giver en introduktion til hvordan bøgerne kan bruges i forbindelse med vejledt læsning, og hvorledes
nogle af bøgerne i Læsekassen kan bruges i arbejdet med begyndende faglige læsestrategier. Mette-Maria

Rydén, som er lektor i dansk på læreruddannelsen i Århus, har bidraget til bogen med et afsnit om
begynderlæsning i andetsprogsperspektiv og forslag til læsearbejde.

Endvidere indeholder bogen en liste med LET-tal for bøgerne i de to serier. Endelig er der opgaveark, som frit
kan kopieres, til samtlige nuværende titler. Bogen er forsynet med såkaldt Wire-o spiralindbinding af god

kvalitet, der gør det nemt at kopiere opgavearkene.
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