Ferslev Skole
Generel vejledning

Læsning i alrum B
Kære forældre i alrum B

Læsning er nøglen, der kan låse fagene op. Det er ikke kun dansk, men også
matematik, historie, kristendom, natur og teknologi osv. der bliver både nemmere og
meget mere interessant for eleverne, når de har styr på læsningen.
På Ferslev Skole læser vi på mange forskellige
måder. For at I som forældre kan hjælpe jeres
barn bedst mulig med deres læsning, vil vi her
beskrive forskellige muligheder. Hvert medie og
genre har forskellige formål, og det er derfor
vigtigt, at børnene kender forskellene og
derigennem kan styrke deres egen læsning.

Vi anbefaler, at jeres barn igennem hele dets
skolegang læser 20-30 min. HVER dag.

2

Hvordan læsning?
Bøger
Er det medie, de fleste børn kender bedst. Det giver en god ro for børnene at sidde med
en bog, og mange kan godt lide denne måde at læse på, fordi de kan fordybe sig og har
mulighed for at udvide deres forståelse af omverdenen.
En god huskeregel kan være, at hvis børnene skal læse selv, skal de kunne læse 95%
af ordene, hvorimod hvis børnene læser sammen med en voksen, kan man sætte det
ned til ca. 85%, hvor den voksne så skal hjælpe barnet med de resterende svære ord.
(Prøv evt. selv at strege fem lange, betydningsfulde ord over i en tekst på ca. 100 ord.
Hvor meget mening kan I nu få ud af teksten?)

Chromebook
Giver børnene mulighed for nemt at finde mange forskellige genrer og tekster, hvor de
kan søge specifikt efter et emne eller ord.
Chromebook’en er lige ved hånden, og der er mulighed for at lyttelæse, sådan at den
enkelte elev kan udvide sit ordforråd og træne sin ordgenkendelse gennem tekster med
et højere lix-tal, end de ellers vil kunne læse. Dvs. at de øger deres læsehastighed og
ordforråd.
Alle elever har adgang til frilæsning.dk, hvor de kan læse bøger inddelt efter lixtal samt
skøn- og faglitteratur. Her har de mulighed for at få kendskab og indblik i litteraturens
mange forskellige slags tekster.
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Lixtal
I en del af bøgerne fra skolebiblioteket står der, hvilket lixtal bogen har. Tallet viser, hvor
læsbar teksten er, altså en form for sværhedsgrad. Det viser både noget ordenes
længde og mængden af ord på hver side.
Når eleverne er i gang med at blive stærke læsere, vil lixtallet give dem et fingerpeg om,
hvilke tekster de skal gå efter.
Lixtallet tager dog ikke hensyn til snørklede formuleringer, svære og ukendte ord og om
teksten understøttes af billeder. Baggrundsviden, motivation og interesse har også
indflydelse på, hvor svær eller nem en tekst er for det enkelte barn.
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Råd der gør læsningen lidt sjovere
● Vælg et hyggeligt læsested
● Sørg for tid og ro til læsningen
● Tal om bogens forside/bagside
● Læs overskrifter/se billeder
● Snak efterfølgende om handlingen i bogen – og om billederne
● Stil spørgsmål til teksten/lad dit barn stille spørgsmål
● Tal om svære ord
Vær opmærksom på om barnet forstår det læste
● Du kan eventuelt læse siden højt, før barnet selv forsøger
● Lad dit barn gætte på, hvad der videre sker

Husk;)
● Dit barn skal nogle gange have lov til bare at læse/opleve uden at skulle besvare
spørgsmål m.m.

Hvis I gerne vil vide mere om, hvordan I støtter jeres barn i dets læsetræning, har Spiren
udarbejdet forskellige videoer, som blandt andet forklarer bogstavernes lyde, læsestrategier
mm.
Find videoerne på skolens hjemmeside under Spiren - Brochure.
www.ferslevskole.dk
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