Hvad forældre kan gøre
Du udgør fortsat, som forælder på
mellemtrinnet,
den
største
ressource i dit barns læseudvikling.
Find derfor mindst et kvarter dagligt,
hvor I sammen kan læse eller
diskutere tekster. Du kan som
forældre hjælpe til med at bevare de
gode læsevaner f.eks ved at:
LÆSE:
 Læse forskellige slags litteratur
 Være et godt forbillede
 Læse sammen med dit barn
 Give boggaver
 Gå på biblioteket
SE og DISKUTER
• Film og tv
• Kunstudstillinger
• Forskellige hjemmesider

Lysabild skole
Mellemtrinnet

TAL med dit barn
• Om ords betydning
• Om ords oprindelse
 Bøgernes indhold
LYT
• Til sangtekster og tal om dem
• Til musik og udtrykkene heri
SKRIV
• Hilsner til hinanden
• Sms-beskeder
• Mails
• Postkort

At læse er ikke kun et
spørgsmål om at kunne
afkode en tekst. Man
skal også kunne forstå
den og læse den tilpas
hurtigt. Selv om du
mener at dit barn nu
kan læse, kan du stadig
hjælpe med læsningen.

Vi vil skabe sikre læsere

Læselyst og læseglæde

På Lysabild skole vil vi arbejde på at
skabe sikre læsere. Det gør vi
gennem et intensivt arbejde med
læsningen både i læseuger og i den
almindelige undervisning.

For at læsningen skal lykkes, skal
både læselyst og læseglæde være til
stede! Det er ikke nødvendigvis
dårlige læsere, der stopper med at
læse. Der er masser af gode læsere
blandt bogdropperne. De har
potentialet, men anvender det ikke.

En forudsætning for, at indlæringen
kan lykkes, og at eleverne bliver
dygtige læsere er, at læsefærdighederne er på plads. Derfor er
den daglige læsetræning, som sikrer
at eleverne bibeholder deres
læsefærdigheder og øger deres
læsehastighed også vigtig på
mellemtrinnet. En langsom og
urutineret læser ”taber lettere
tråden”, og får sværere ved at forstå
det han eller hun læser.
Fagliglæsning
På mellemtrinnet vil eleverne
opleve, at de krav der stilles til deres
læsning ændrer sig. Læsningen
bevæger sig fra at være en
færdighed, man lærer til at blive et
redskab man lærer af. Samtidig vil
eleverne opleve, at mængden af
læsestof øges, og at læsning af
forskellig faglitteratur stiller helt
andre krav til dem end læsning af
skønlitteratur. Derfor har alle
faglærere og ikke kun dansklærerne
et naturligt medansvar for elevens
fortsatte læseudvikling, men også
som forældre kan man gøre en
forskel, ikke mindst når det handler
om læselyst og motivation.

Da der er en tendens til en faldende
læselyst
blandt
elever
på
mellemtrinnet er det vigtigt, at der
skabes et positivt og hyggeligt
læsemiljø både på skolen og
hjemme.
Du kan støtte dit barn ved at vise
interesse for det, dit barn læser og
opmuntre dit barn til at læse af egen
lyst hver dag.
Formålet med læsningen
Det er vigtigt, at der er et formål
med læsningen. Hvis ikke formålet
er givet, kan man selv opstille et. Det
gør læsningen lettere.
Man kan læse for at:
- at kunne følge en vejledning
- holde sig orienteret
- få en oplevelse
- opnå ny viden
- hygge sig
- slappe af
- at blive opslugt ….

