Kære forældre!
Skoleleverne i overbygningen er nu
sandsynligvis gode læsere, 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 eleverne
fortsat skal have deres
læseundervisning, er I som forældre
stadig vigtige medspillere i denne
læseudvikling.
Vi vil her fortælle om, hvordan I fortsat
kan støtte op om læsning.

Fra afkodning til forståelse
I 7.-9. klasse får eleverne undervisning, så de bliver bedre til at
udtrykke sig skriftligt og mundtligt – og
så de bliver bedre til at læse og forstå
mange forskellige slags tekster.
Derudover er læsesikkerheden og
læsehastigheden stadig centrale. I
disse år er læsningen central, fordi de
unge gennem læsningen:
•

Udvikler sig personligt og
kulturelt

•
-

Udvikler sig fagligt

med det formål senere at kunne
gennemføre en ønsket
ungdomsuddannelse.

Læseformål og læsemetoder
Eleverne skal fortsat arbejde med
forskellige læsemåder (f.eks. skimme,
orienteringslæse, skærmlæse og
nærlæse) og skal nu selv vælge
læsemåde afhængigt af læseformålet
og teksten.
Man læser for at:
•
•

•
•

Lære noget – faglige tekster
Gøre noget – opgaver,
opskrifter, instruktioner,
vejledninger, manualer
Opleve – Skønlitteratur
Danne sig sin egen mening om
f.eks. et emne eller et
synspunkt.

Læsehastighed
Læsehastigheden skal øges i takt med,
at mængden af læsestof stiger gennem

hele skoleforløbet. Målet er, at de
unge efter 9. klasse kan læse min.
•

250 ord pr. minut

Hvis en elev skal øge læsehastigheden, skal der læses ca. 20 minutter
hver dag – ud over andet hjemmearbejde og læsetræning i skolen.

Ordkendskab og viden
I overbygningen er ordforrådet og den
almene viden den vigtigste faktor for
forståelsen og udbyttet af de tekster,
der læses. Jo flere ord, eleven kender,
og jo større almenviden, eleven har, jo
lettere er det at lære og forstå nyt.
I skolen underviser vi eleverne i faglige
ord, der hører til fagene, men
hverdagens mange sproglige nuancer,
talemåder, sprogbilleder, ordsprog osv.
har den unge brug for jeres hjælp og
støtte til fortsat at udvikle.

Hvad gør skolen?
I skolen underviser vi i forskellige
læsemetoder, analyseredskaber 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. Derudover præsenterer vi
også eleverne for nye faglige begreber.
I skolen lærer man nyt, men træningen
skal foregå uden for undervisningen.

Hvad kan du gøre som forældre?
Støt læsningen med:
-

interesse/opmuntring/ selv at læse
spørgsmål til det aktuelle emne inden
læsning
biblioteksbesøg/købe bøger
Tid til for ca. 20 minutters daglig læsning
ud over lektielæsning

www.ordbogen.com og log på med unilogin)

Digitale hjælpemidler med unilogin
•
•
•
•
•
•

www.onlinelæring.dk (Spil og apps)
www.aw.wizkids.dk (AppWriter kan
downloades herfra)
www.sproget.dk (opgaver og quizzer)
www.frontread.dk
www.dansk.gyldendal.dk
www.emutræneren.dk

•

www.grammatip.com

Digitale hjælpemidler med
bibliotekskode/lånerkort
•
•

Støt op om ordkendskab ved at:
-

-

-

tale om forskellige emner, måske med
udgangspunkt i aviser og nyheder
lade den unge læse om forskellige emner
ud fra interesse
bruge avancerede ord og begreber og
fremmedord, når I taler med jeres barn og
tale om deres betydning
opfordre den unge til at gætte på
betydningen af ukendte ord ud fra deres
sammenhæng
opfordre til at bruge ordbøger
(Fremmedordbogen og Nudansk ordbog,

Læsning i 7.-9.
klasse

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

Apps
•
•
•
•

360 ord (49 kr.)
Find ordene ! (Gratis)
Ord søge dansk (Gratis)
Nyheds-app DR eller TV2

Læsning er en investering i din fremtid
Læs for at leve
Læsning hjælper vores tanker på vej
Today a reader, tomorrow a leader

Udarbejdet af læsevejledere ved Skovboskolen

Udvikling af læsefærdigheder er en livslang
proces og en nøgle til personlig og faglig
vækst.

Skovboskolen

