
1. KLASSE



DU ER VIKTIG 
SOM FORELDER
Som forelder er du en viktig medspiller for ditt 
barns lese- og skriveutvikling. Lesing og skriving 
har betydning for hvordan barnet ditt klarer seg på 
skolen og i livet framover. 

På skolen lærer ditt barn å lese. Som forelder 
støtter du ditt barns leseutvikling når dere leser 
sammen daglig. Uansett hvordan barnet ditt leser, 
kan du hjelpe barnet med å få lyst til å lese og bli 
en bedre leser. Du støtter også barnets lesing ved 
å fortsette å lese bøker høyt som barnet ditt ikke 
kan lese selv ennå.

LES OG SNAKK MED  
BARNET DITT
Å snakke sammen om det som dere leser, er med på 
å utvikle barnets språk og lesing. Det gjelder uansett 
om barnet ditt leser for deg eller om du leser høyt for 
barnet. 

Det er en god idé å snakke med barnet ditt om boken 
FØR, UNDER og ETTER lesingen. I veiledningen «Slik 
leser du med ditt barn» kan du finne konkrete ideer til 
hvordan dere kan snakke om bøkene. Dere kan snakke 
om bilder, ord, innhold og andre ting dere tenker på 
mens dere leser.

Jo større kunnskap barnet ditt har, og jo flere ord barnet 
ditt kan og bruker, desto større mulighet har barnet ditt 
til å bli en god leser. Barnet ditt skal kunne mange ord 
for å forstå innholdet i bøkene og for å kunne uttrykke 
seg skriftlig. Når du stiller åpne og nysgjerrige spørsmål, 
deltar barnet ditt mer aktivt i samtalen om boken. 
Dermed stimulerer du barnets språk og lyst til å fortelle.

Hvis dere snakker et annet språk enn norsk, kan dere 
bruke dette språket når dere snakker om boken. 
Snakk gjerne om ord og vendinger på både norsk og 
morsmålet. Dere kan også lese bøker på morsmålet.

1. KLASSE



STØTT DEN SELVSTENDIGE 
LESINGEN TIL BARNET DITT
I første klasse er man opptatt av at barnet ditt 
leser høyt for deg i bøker som passer til barnets 
lesenivå. Du kan få tips til hvordan du støtter 
barnets lesing på arket «Slik kan du støtte ditt 
barns selvstendige lesing».

SKRIV MED BARNET DITT
Når barnet ditt skriver, blir det bedre til å lese. 
Barnet ditt blir også bedre til å skrive når det 
leser. Involver gjerne barnet i hverdagens 
skriveaktiviteter. Dere kan for eksempel skrive SMS-
er eller handlelister sammen. Det viktigste er at 
barnet ditt skriver – ikke om det staver riktig. 

I første klasse er man opptatt av at barnet ditt 
leser høyt for deg i bøker som passer til barnets 
lesenivå. 

Du kan få tips til hvordan du støtter barnets lesing 
på arket «Slik kan du støtte ditt barns selvstendige 
lesing».

TID OG LYST TIL Å LESE
Det er viktig at lesestunden blir hyggelig. Prioriter 
tiden og unngå avbrytelser og forstyrrelser mens 
dere leser. Når du oppmuntrer barnet ditt til å lese 
og viser interesse for barnets lesing, får barnet lyst 
til å lese mer. 

Hvis du opplever at barnet ditt ikke har lyst til å 
lese kan du
• finne nye bøker som handler om noe barnet ditt 

interesserer seg for
• overveie om boken er for vanskelig – barnet ditt 

skal kunne lese de fleste ordene selv
• oppfordre barnet ditt til å lese den samme 

boken flere ganger
• lese boken høyt for barnet ditt før barnet skal 

lese boken selv
• gjøre lesestunden kortere
• lese på et tidspunkt og sted som er bedre egnet

Opplever du at barnet ditt synes det er vanskelig 
å lære å lese, bør du henvende deg til skolen eller 
pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).



FINN FLERE BØKER
Bøkene dere låner kan leses flere ganger. Dere kan også lese andre bøker. 
Dere kan låne flere bøker på biblioteket.

Få gjerne hjelp av bibliotekaren eller pedagogisk personale til å finne bøker 
som passer barnets interesser og lesenivå. Dere kan finne ideer til andre bøker 
på www.readagder.no.

OM READ AGDER
READ Agder er et prosjekt som foregår i perioden 2020-2024. 
Det er kommunene i Agder som er prosjekteiere. 

READ Agder er finansiert med midler fra:
• Sørlandets kompetansefond
• Sparebankstiftelsen Sparebanken SØR
• Agder fylkeskommune
• Statsforvalteren i Agder

READ står for «Research in Educational Achievement and Development». 
Logo og grafisk materiale er utviklet av «Børn og Unge» i Aarhus kommune.

Du kan lese mer om READ Agder på www.readagder.no. 
Her kan du finne brosjyrer og veiledninger på flere språk.


