
Gode råd 
om lesing

For 1. – 4. trinn

Kjære foreldre, dere er en 

viktig ressurs!

Hva kan voksne gjøre for å

få barna til å bli gode og

glade lesere?



Vet du at lesing

• gir glede

• gir innsikt, forståelse og toleranse

• gir del i kulturarven

• øker ordforrådet

• har god effekt på skriftlig arbeid

• har god effekt på rettskrivingen

• stimulerer fantasien og gir gode opplevelser

• er grunnlaget for læring i alle fag



Nyttige lesetips

• Lesing er ferskvare og må vedlikeholdes.

• Les leseleksen sammen hver uke. 

• Les for barnet, saman med barnet, bruk gjerne korlesing.

• Les hver dag. Dette gir barnet ditt et godt grunnlag for all læring.

• Velg rett tidspunkt for lesing.

• Barnet må ikke være for trett.

• Skap ein trygg og rolig atmosfære.



Nyttige lesetips

• Se godt på bilder og overskrifter.

• Pek på ordene mens du leser.

• Les vanskelige ord sammen, og snakk om hva de betyr.

• Stopp opp og få barnet til å gjenfortelle innholdet i teksten.

• Hjelp barnet til å undre seg og assosiere under lesingen. 

• Bruk gjerne spørreordene: hvem, hva, hvor, hvordan og hvorfor.

• Husk at voksne er viktige forbilder. 

• La bøker og lesing være en del av kulturen hjemme.



Gode ideer til glade lesere

• Gå ofte på biblioteket.

• Fortell for barnet, gjerne fra du var liten, eller eventyr du kan.

• Les oppskrifter og lag mat sammen.

• Abonner gjerne på tidsskrifter. Nysgjerrigper, Aftenposten Jr. og      Donald Junior 

kan være spennende for nye lesere.

• Lytt til lydbøker.

• Sett av tid til den gode samtalen. 

• Skriv huskelister og handlelapper sammen.

• Lek med språket, for eksempel Mitt skip er lastet med.

• Bruk sansene. Lag og form bokstaver og ord.



Leseplan

Klepp kommune har egen leseplan som styrer vårt arbeid med lesing.

I fokus har vi alltid leselyst og leseglede!

Vi bruker leselos som et verktøy for leseopplæringen i alle fag:

(Kleppe skule bruker SOL)



Leselos



Nyttige lesestrategier

Bison-blikket hjelper til med å strukturer tekst for å huske innhold.

Bilde

Innledning

Siste avsnitt

Overskrift

Nøkkelord

Vi sier at den gode leseren er aktiv før, 

under og etter lesingen.



Nyttige nettadresser

Skulen si heimeside

www.barnebok.no

www.lesehulen.no

www.lokus.123.no

www.gyldendal.no/abc

www.gyldendal.no/agora

www.onskebok.no

www.klepp.kommune.no (Klepp kommune sin leseplan)


