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Kollegacoaching Elisabeth Arnbak Hent PDF Forlaget skriver: Kollegacoaching er til læsevejledere, der
gerne vil samarbejde med faglærere om faglig læsning. Som læsevejleder har du en særlig opgave i at
formidle viden om faglig læsning til dine kollegaer. Det gælder både viden om, hvad faglig læsning

overhovedet er, og viden om, hvordan undervisning i faglig læsning bedst praktiseres. Det kan være en stor
udfordring for en faglærer at medtænke faglig læsning i sin undervisning. At ændre undervisningspraksis er
ikke nogen let sag, og processen kan være følsom - både for faglærer og læsevejleder. Kollegacoaching gør
udfordringen lettere at håndtere - og det virker! Med Kollegacoaching får du en indføring i væsentlige

problemfelter: Metoden - hvad er kollegacoaching? Læsestrategier - hvilke faglige læsevaner skal eleverne
opbygge? Modellering - hvilken undervisningspraksis skal faglæreren coaches i? Coaching i praksis -
modellering, gensidig observation, samtaleteknik. Til Kollegacoaching findes forskellige arbejdsark til

læsevejleder og faglærer. Desuden oversigter over syv læsestrategier til faglig læsning på forlagets website.
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