Kære forældre!
Jeres barn er nu sandsynligvis en god
læser, og måske tænker I, at I ikke
behøver at bekymre jer så meget mere
om jeres barns læsning.
Selv om det er i skolen, at barnet skal
have sin læseundervisning, er I som
forældre stadig vigtige medspillere i
jeres barns læseudvikling.
Vi vil her fortælle om, hvordan I fortsat
kan støtte jeres store barn.

Læseformål

Ordkendskab

Jeres barn skal nu lære, at der er
forskellige måder at læse på afhængigt
af læseformålet.

Bøger er fulde af ord, og det er ved at
læse og forstå ordene, at jeres barn får
ny viden. Jo flere ord, begreber og
ting, jeres barn i forvejen kender, jo
nemmere får det ved at læse og forstå,
hvad der står i bøgerne.

Man læser for at:
•
•

•

Lære noget – faglige tekster
Gøre noget – opgaver,
opskrifter, instruktioner,
vejledninger, manualer
Opleve – Skønlitteratur

I skolen underviser vi jeres barn i
faglige ord, der hører til fagene, men
hverdagens mange små sproglige
nuancer har barnet brug for jeres
hjælp og støtte til at udvikle.

Læsehastighed
Fra afkodning til forståelse
I 3.- 6. klasse læser jeres barn for at
lære nyt. Læsningen er nu et redskab i
alle fag. Hovedvægten i
læseundervisningen flyttes fra blot at
afkode (læse) bogstaverne til nu at
skulle forstå teksterne.
Derudover er læsesikkerheden og
læsehastigheden stadig centrale.

Læsehastigheden øges i takt med, at
jeres barn bliver en mere sikker læser.
Det er vigtigt, at den udvikles gennem
hele skoleforløbet. Målet er, at jeres
barn kan læse:
•
•

150 ord pr. minut efter 4. klasse
200 ord pr. minut efter 6. klasse

Hvis jeres barn skal øge læsehastigheden, skal det læse ca. 20 minutter
eller ca. 10 sider i en bog af passende
sværhedsgrad hver dag – ud over andet
hjemmearbejde og læsetræningen i
skolen.

Hvad gør skolen?
I skolen underviser vi dit barn i
forskellige læsemetoder og teknikker,
der kan give en bedre læseforståelse.
Det er også i skolen, at dit barn møder
mange forskellige tekster inden for
både skønlitteratur og faglitteratur.
I skolen lærer man nyt, men træningen
foregår uden for undervisningen.

Hvad kan du gøre som forældre?

•

naturprogrammer o.lign.

Støt barnets læsning med:
•

•

interesse/opmuntring/ selv at læse du er rollemodel også her!
spørgsmål til det aktuelle emne inden
læsning

•

biblioteksbesøg/ købe bøger

•

Spil (brætspil, computerspil med
læsning)

•

Tid til ca. 20 minutters daglig læsning
ud over lektielæsning

Digitale hjælpemidler med unilogin
•
•
•
•
•

•

•

tale med jeres barn om forskellige
emner

bruge avancerede ord og begreber, når
I taler med jeres barn og tale om deres
betydning

•

støtte jeres barn i at gætte på
betydningen af ukendte ord ud fra
deres sammenhæng

•

•
•

lade jeres barn læse om forskellige
emner

•

Opfordre jeres barn til at bruge
ordbøger (Fremmedordbogen og
Nudansk ordbog, som også findes på
nettet)

Læsning i 3.-6.
klasse

www.superbog.dk (frilæsningsbøger
0.-6. klasse)
www.onlinelæring.dk (Spil og apps)
www.aw.wizkids.dk (Appwriter kan
downloades herfra)
www.frontread.dk (træning af
hastighed)
www.sproget.dk (quizzer og øvelser)

Digitale hjælpemidler med
bibliotekskode/lånerkort

Snak om det læste, ordforklaringer
Støt op om ordkendskab ved at:

Se TV-programmer, f.eks.

www.ereolen.dk (Litteratur til
devices)
www.netlydbogen.dk (Litteratur til
devices)

Apps
•
•
•

360 ord (49 kr.)
Find ordene ! (Gratis)
Ord søge dansk (Gratis)

At læse er ikke kun et spørgsmål om at
kunne læse ordene. Man skal også
kunne forstå teksten og læse den tilpas
hurtigt.
Skovboskolen

Udarbejdet af læsevejledere ved Skovboskolen

