
Foreldremøte 20.3.19.
Leseglede på 1. og 2.trinn.
1. Kvifor er det viktig å kunne lesa.
2. Leseråd til foreldre.
3. Boktips.
4. Tips til gode nettsider.



Kvifor er det viktig å lesa?



Kvifor kan eg ikkje droppe dei 20min med lesing kvar dag?
Elev “A” les 20min kvar dag - 3600min pr skuleår og 1 800 000 ord i året.

Elev “B” les  5min kvar dag - 900min pr skuleår og 282 000 ord i året.

Elev “C” les 1min kvar dag - 180min pr skuleår og 8000 ord i året.

Ved slutten av 6.trinn vil elev “A” ha lese 60 heile skuledagar og 

Elev “B” har berre lese 12 skuledagar.

Kva elev trur du har best leseforståing og ordforråd? 

Kva elev har best forutsetning for å klare seg godt på skulen... 

og i livet?                                                                   (Biletet er lånt).



Lesesenterets lesetips:

https://lesesenteret.uis.no/om-lesesenteret/aktuelt/lesesenterets-lesetips-arti
cle125076-12719.html



15 gode grunner til å lese:
(hentet fra Svenska Barnboksakademins nettside):

Bøker (BM).

* hjelper oss til å utvikle språket og ordforrådet. 

* utvider vår bevissthet og vår verden og gir oss nye ideer og begrep å tenke 
med

* stimulerer fantasien og trener oss i å skape indre bilder

* gir oss kunnskap om alt mellom himmel og jord

* utvikler vårt følelsesliv og vår evne til empati. 

* kan gi kraft og inspirasjon, underholdning og spenning



Forts.
* kan vekke nye spørsmål og gi oss noe å tenke videre på

* lærer oss etikk, lar oss fundere over rett og galt, godt og vondt 

* viser oss at det finnes flere svar på spørsmålene og at det meste kan sees 
fra flere sider. 

* hjelper oss til å forstå oss selv. 

* hjelper oss til å forstå andre. 

* gir oss selskap når vi er ensomme.

* åpner veien til litteraturen - en uendelig verden som varer livet ut!



Ti leseråd til foreldre. (Lesesenteret-Anne Håland).
https://lesesenteret.uis.no/getfile.php/13105633/Lesesenteret/Ti%20leser%C3%A5d%20til%20foreldre%5B1%5D.pdf

1. Øv på bokstav-lyd forbindelsen.
2. Snakk om innhaldet i teksten.
3. Snakk om verden.
4. Still spørsmål som inviterer til språkbruk.
5. Les heile ord.
6. Les høgt saman med barnet.
7. La barnet ditt skriva.
8. Les bøker for barna.
9. Snakk saman om lesinga.

10. Les sjølv.



 Boktips:



Tips til lekselesing, nye bøker, skrive- og 
leseglede:.

- Lesesenteret https://lesesenteret.uis.no/
- Språkløyper https://sprakloyper.uis.no/
- Nynorsksenteret https://www.nynorsksenteret.no/
- Boktips, lesegledere 

https://lesesenteret.uis.no/boker-og-materiell/inspirasjon/lesegledernes-b
oktips/


