
SLIK KAN DU STØTTE DEN 
FØRSTE SELVSTENDIGE LESINGEN  

TIL BARNET DITT

1.KLASSE



BARNETS LESEUTVIKLING
Barnet ditt bruker ulike strategier for å lese. 
Dette er avhengig av hvor langt barnet har 
kommet i sin leseutvikling. I begynnelsen vil 
barnet ofte huske og gjette flere av ordene ut 
fra bokens bilder og handling. 

Barnet sammenligner gradvis sin første gjetting 
med ordets første bokstav/lyd. Deretter vil 
barnet begynne å anvende alle bokstavenes 
lyder og trekke dem sammen til ord. Etter 
hvert vil barnets lesing bli mer automatisert og 
flytende.

STØTT BARNETS  
LESING AV ORD
Når det er ord som barnet ditt ikke kan lese,  
kan du støtte det ved å 
• la barnet ditt gjette ordet ut fra bildene eller 

sammenhengen
• oppfordre barnet ditt til å si ordets første bokstav/

lyd
• si de første bokstavene/lydene i ordet
• lese ordet høyt for barnet ditt

Som utgangspunkt bør du ikke rette når barnet 
ditt leser feil med mindre det går utover forståelsen 
av det som har blitt lest. Når barnet ditt har lest 
teksten ferdig, kan du velge å gå tilbake i teksten 
og spørre om et eller to ord.

GI BARNET DITT LESELYST
Jo større leselyst barnet ditt har, desto bedre blir 
barnet ditt til å lese. Ditt barn får lyst til å lese når 
det merker at du er interessert og oppmuntrer til å 
lese. 

Du kan oppmuntre barnet ditt ved å si
• jeg ser at du øver deg og blir bedre til å lese
• jeg ser at du prøver å lese vanskelige ord
• jeg gleder meg til å lese sammen med deg igjen

Det er avgjørende at barnet ditt øver seg og er 
glad for å kunne lese.

BOKENS NIVÅ
Bøkene som barnet ditt leser skal passe 
til barnets lesenivå. Barnet ditt skal kunne 
lese de fleste ordene selv. Merker du at 
teksten er for vanskelig, bør du lese den 
høyt. Etterpå kan barnet ditt selv prøve å 
lese. Det kan være en støtte for barnet at 
du peker på ordene mens dere leser.

Sss

Kan du si lyden 
til den første 
bokstaven?

Jeg kan se at du blir bedre 
til å lese når du øver.


