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Lesing og skriving på hjemmebane 4. trinn 

 
 

  

Lesing 
Høytlesning er ikke en aktivitet som skal legges på hylla selv om barnet nå går på 4. 
trinn. Det er noe dere bør fortsette med, til felles glede for både foreldre og barn.  
Øv på hvordan variere stemmebruken etter tekstens innhold, og på å lese teksten 
med innlevelse og tonefall, for eksempel når dere leser replikker.   

 
Snakk med barnet ditt før det leser, underveis og etter lesingen i alle fag 
 
 
 

  
 

 
Faglitteratur i hverdagen 

 Når barnet lurer på hvordan noe er eller virker, prøv å finne det ut sammen. Slå opp i ulike 
oppslagsverk, som for eksempel internett. Diskuter med barnet hvilke kilder som det er lurt å 
bruke, og om det svaret de eventuelt finner på internett kommer fra en god/ godkjent kilde. 
Dette handler om kildekritikk, og er noe vi jobber mye med på skolen. 
 

 La barnet bli med på å lese og bruke bruksanvisninger og oppskrifter. 

 
Skriving 
Her er tips som gjør det gøy å skrive: 

 Skriv postkort (husk å poste dem!) 
 

 Skriv mail og meldinger på telefon/ data 
 

 Lag bursdagslapper selv 
 

 Skriv adjektivfortelling: Lag en fortelling der det er streker hvor det passer å sette inn adjektiv 
(ord som beskriver hvordan noe er eller ser ut). Det er den som har laget fortellingen som 
skriver inn adjektivene som de andre foreslår (men de får ikke se teksten før alt er fylt inn). 
 

 

 
 
 

Biblioteket 
Gjør bruk av biblioteket. Bibliotekaren gir råd og tips om sjanger og vanskegrad. 
 

Bruk av Internett 
Det er mye bra stoff om lesing på Internett. Vi kan anbefale bl.a. disse nettstedene: 
 

www.lesehulen.no - det er et opplevelsessted som introduserer bøker til barn i aldersgruppen 8-12 år, 
gjennom lyd, bilde og interaktivitet.  
 

http://www.lokus123.no  - her kan dere bl.a. lage egen tegneserie og sette tekst til. 
 

www.moava.org – her finner dere mange gode lese- og skriveaktiviteter. 

Før lesing: Underveis:  Etter lesing: 
Studer forside, tittel, illustrasjon.  Hva tror du kommer til å skje videre? Skjedde det du trodde? 
Hva tror du boka/teksten handler om?  Hvorfor?  Still spørsmål til teksten. 
Hvorfor tror du det? Hjelp barnet med å finne forklaring på Be barnet gjenfortelle  
Hva vet du om dette fra før? ord de ikke forstår. handlingen i boka/ teksten.

Det var en ___________________ kveld i den ________________ familien Nilsen. Den ________________ 

Lise hadde tatt på seg den _______________ pyjamasen… 


