
 
 
 
LESEGUIDE 3. OG 4.TRINN 

 

Kjære foresatte! 

 

Det har betydning at barn blir vant til å se at voksne sitter og koser seg med 

bøker. Vær et godt forbilde! 

 

Det er fortsatt viktig å motivere og støtte elevene i leseopplæringen. Foresatte er en 

viktig ressurs. Fokus i leseopplæringen er nå å lese med forståelse og flyt. Her er noen 

tips som kan være nyttige: 

● Velg riktig tidspunkt. Barnet bør være opplagt. Sitt sammen med barnet når det 

leser. 

● Hva forteller bildene og overskriftene? De er en del av teksten og kan gi 

  barnet bedre forståelse av innholdet. 

● Få barnet til å forklare betydningen av enkelte ord. Snakk gjerne om sentrale 

ord og begrep. 

● Hvis barnet leser feil, men går tilbake for å rette selv, er det FLOTT. Hvis 

ikke, be barnet lese ordet en gang til. Nøyaktighet er viktig. 

● Støtt barnet i møte med vanskelige ord. Dersom det er selve lesingen av ordet 

som er vanskelig, kan en f.eks dele ordet opp i stavelser eller hjelpe med 

vanskelige lyder. Er det forståelsen av ordet, kan dere snakke om hva ordet det 

betyr. 

● Still spørsmål som utfordrer barnet til å gjengi innholdet i teksten. 

●  Hjelp barnet til å tenke, undre seg og assosiere under lesingen. 

●  Trening på leseflyt er viktig. Å lese høyt er god trening for leseflyten. Den kan 

øves med å lese samme ord, avsnitt eller side flere ganger. 

● Ta dere tid til å lese utenom leseleksen, for eksempel i bøker, blader, aviser, 

filmtekster, internett og matoppskrifter. 

 

 

Lesing av bøker 

- gir glede 

- innblikk i kulturarven 

- økt ordforråd, innsikt og forståelse 

- god effekt på eget skriftlig arbeid 

- har god innvirkning på rettskriving 
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