Kære forældre!
Det er i skolen, barnet skal have sin
læseundervisning – ingen tvivl om
det.
Men som forældre udgør I de
vigtigste medspillere i jeres barns
læseudvikling.
Find 15 min. hver dag, hvor I læser
sammen med jeres barn.

Samtidig skal der arbejdes med at
forstå teksten, herunder også
barnets ordforråd.
Her følger nogle råd til, hvordan I
kan støtte jeres barns
læseudvikling.

Læs alle ord tydeligt og forklar de
ord, jeres barn ikke forstår.
•

Tal om bogens billeder

•

Bed jeres barn gætte på, hvad
der sker

Læs højt
•

Det vil styrke læselysten og fremme
læsekompetencen.
•

Læse- og skriveudvikling

- når I har læst

Lad jeres barn læse højt for jer
– hjælp ved at bruge
bogstavernes lyde

Spørg jeres barn
•

Opmuntr jeres barn til selv at
læse og spørg undervejs til det
læste

Kunne du lide bogen?
Hvorfor?

•

Var der noget, der var svært at
forstå? Hvad og hvorfor?

Fortsæt med at læse højt for
jeres barn

•

Forestil dig, hvad der sker, når
historien er slut

Læsning består af 2 dele: Afkodning
(at kunne læse ordene) og
forståelse af det læste.

•

De fleste børn ”knækker koden” i
løbet af 1.-2. klasse, dvs. de bliver
i stand til at læse en tekst. Dette
kræver dog megen træning, og her
er I som forældre en vigtig brik.

-

før I læser

•

tal om bogens for- og bagside

•

Tal om, hvad bogen mon handler
om

Læsningen skal automatiseres (blive
flydende) - sikkerheden og
hastigheden øges.

- mens I læser

Læselyst
•

Ros, når jeres barn læser og
skriver

•

Vis jeres barn, at I kan lide at
læse

•

Gå på biblioteket sammen

•

Bed jeres barn skrive fx
huskesedler, ønskesedler, små
hilsner

•

Forær først ordet, efter barnet selv
har prøvet

Digitale hjælpemidler med
uni-login

Viden er vigtig
Jeres barn lærer nemmere at læse,
hvis han/hun ved meget

•
•

•

Tal sammen om barnets oplevelser

•

•

Lad jeres barn få viden om mange
forskellige ting

•

•

Tag på ture eller lad barnet tage på
tur med SFO

•

Spil (f.eks. ordlotteri, scrabble)

•

•

Spil på computer eller tablet.
Der findes efterhånden rigtig mange til
dansk.

•

www.denførstelæsning.dk
(læsning, spil og opgaver)
www.onlinelæring.dk (Spil og
apps)
www.aw.wizkids.dk (Appwriter
kan downloades herfra)
www.superbog.dk

Digitale hjælpemidler med
bibliotekskode/lånerkort
www.ereolen.dk (litteratur til
devices)
www.netlydbogen.dk

Gode apps

•

Lav dette til en hyggestund

•
•

Opmuntr og ros barnet
Lad barnet forsøge at læse ordene selv

•
•
•
•
•
•

•

Lad barnet angribe de første 2- 3
bogstaver vha. lydene, og fortsæt
derefter i de følgende stavelser

Udarbejdet af læsevejledere ved
Skovboskolen

Gode råd til lektielæsning

Læsning i 1. og 2.
klasse

Læserejsen (Gratis)
Læseguld (Gratis)
Den 1. læsning (Uni-login)
Knæk læsekoden (35 kr.)
Læsesjov (Gratis)
-og mange flere!

Læsning er en meget vigtig brik i
dit barns skoleliv. Læsningen
grundlægges i de første skoleår.

Skovboskolen

