
 
 Leseguide for foresatte  
ved Skøyen skole  
 
 
Kjære foresatte!  
 
Din innsats er avgjørende for ditt barns leseutvikling. Sett derfor av 15 min hver dag til leseleksene.  
Her er noen punkter som kan hjelpe til med å gjøre leseaktiviteten positiv for barn og voksne.  
 
1. Velg riktig tidspunkt. 
Det er lurt å velge en tid da barnet er opplagt og dere kan kose dere med boken.  
 
2. Bildene er viktige!  
Les først bokas tittel og studer forsiden. Bla gjennom boka og se på bildene.  
Snakk sammen om bildene. De vil gi barnet en idé om hva teksten handler om.  
 
3. Så lenge barnet ikke kan lese, skal du lese for barnet.  
Barnet leser sammen med deg.  
 
4. Barnet skal peke på hvor du skal begynne.  
Det er ikke selvsagt for barnet hvor vi begynner å lese. La barnet trene på  
å peke ut hvor vi starter, slik at de lærer dette skikkelig.  
 
5. La barnet bruke fingeren og peke på hvert ord etter hvert som du leser.  
6- åringene er ofte ikke bevisst hva et ord er. Denne treningen er veldig viktig for at de skal lære å skille ut  
enkeltord. Pekingen vil også hjelpe dem til å lære forskjell på ord og setninger.  
 
6. Dersom barnet kjenner igjen enkeltord, er det fint om barnet får lese ordet.  
Dette gjelder også dersom barnet kjenner igjen bokstaver eller deler av ord.  
Det er også fint dersom barnet oppdager ord som rimer eller liknende ting.  
 
7. Hjelp barnet til å tenke og undre seg under lesingen.  
Å lese skal være en fin opplevelse. Det er fint å le, undre seg eller fantasere videre omkring det boka 
forteller.  
 
8. Det gjør ingenting om dere har lest boka før.  
For et barn er det morsomt å lese bøker om igjen. Snakk gjerne sammen om hva dere husker fra sist gang. 
  
9. Noter på lesekortet hver gang dere har lest!  
Det er alltid morsomt å se hvor flink man har vært!  
 
 
TAKK FOR HJELPEN! 
 
 
Noen spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt med oss!  
 
Vennlig hilsen lærerne på 1. trinn 


