
 

LESEGUIDE FOR FORESATTE  – når barnet kan lese selv 

 

Kjære foresatte! Din innsats er avgjørende for ditt barns leseutvikling. Sett derfor av 15 

minutter hver dag til lesing. Barnet ditt har nå blitt en god leser, og det er ekstra viktig at du 

er med på å videreutvikle barnets lesekompetanse. Her vil du finne noen tips og faglige råd 

om hvordan du som foresatt kan støtte opp om barnets lesing.  

1. Velg riktig tidspunkt for lesingen! 

Finn et tidspunkt som passer for både deg og barnet. La ikke aktiviteten drøye for 

lenge. Barnet kan være trøtt, så det er lurt å velge en tid da barnet og du kan kose 

dere med boka.  

2. Bildene og bokas tittel er viktig! 

Studer først forsiden av boken sammen. Hva kan denne teksten handle om? Les så 

innholdsfortegnelse, og bla igjennom boka for å se på bilder/ illustrasjoner. Snakk 

sammen om hva dere tror boka handler om.  

3. La barnet lese for seg selv i 15 minutter! 

Finn sammen et sted hvor barnet kan sitte uforstyrret. (Slå av radio, musikk, tv og 

annet som kan forstyrre) 

4. La barnet lese noe av teksten høyt! 

Be barnet lese høyt for deg. Gjør avtale om f.eks at et avsnitt eller en side skal leses 

høyt. Dette er god trening i høytlesing hvor riktig uttale og tonefall er viktig. 

Oppmuntre til pause ved punktum, komma, spørretegn, utropstegn.  

5. Snakk sammen om det dere har lest! 

La barnet fortelle om handlingen. Hjelp til med spørsmål dersom barnet synes det er 

vanskelig å fortelle. 

6. Snakk om hva ord betyr! 

Det er god trening i å forklare hva ord betyr. Vær modell for barnet ditt, og fortell hva 

du tenker at et utvalgt ord betyr. Bruk helt vanlige dagligdagse ord. Be barnet finne 

et ord som det kan forklare for deg. 

7. Snakk om ord som er vanskelig å lese! 

Dersom barnet ikke finner ord selv som var vanskelig å lese, kan du si «Jeg hørte du 

stoppet opp litt ved det ordet der», hva gjorde ordet vanskelig å lese? F.eks Skjære, 

der de tre første bokstavene uttales som en lyd. 

         


