Hvad kan skolen gøre for at klæde forældre på til at
støtte deres børns læsning?
At lede læsningen på vej

Læselyst i folkeskolen
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At lede læsningen på vej
Børn lærer hele tiden, derfor får de også det sprog, de hører, og de samtalevaner, som man tilbyder dem.
Således er alle voksne sproglige rollemodeller, og forældre har en helt afgørende betydning for børns sprog
og læsning.
Et godt råd til forældre er at vise nysgerrighed og interesse for deres børns sprog og læsning og at hjælpe
børnene ind i læsningens univers.
Forældre kan aktivt gøre noget for at støtte børns læsning. De kan være gode rollemodeller og selv læse
bøger. De kan læse højt for deres børn og læse sammen med deres børn. De kan anspore børnene til at læse
sammen i søskendeflokken, læse bøger med venner eller læse individuelt.
Endelig kan de være kreative med sproget og få gode ideer til, hvordan man kan lege med ord og begreber.
Noget, der i høj grad understøtter læsefærdigheder og læseudvikling, da et rigt ordforråd har betydning for
børns læseudvikling og læselyst.
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Højtlæsning
Læseforståelse betyder, at man kan koble det læste med en betydning, som man enten kender i forvejen eller
kan ræsonnere sig frem til ved at kombinere ny og allerede eksisterende viden. Børns ordforråd og kendskab
til verden har derfor stor betydning for deres forståelse af det, de læser. Begge disse dele kan stimuleres og
udvikles ved højtlæsning.
Forældre kan læse højt for deres børn mange år, før børnene selv kan læse, og langt op i barnets liv kan
forældre læse bøger højt, som barnet ikke selv ville magte eller kunne finde. Ved højtlæsning kan vi
præsentere børn for ord og fænomener, som de ellers ikke ville møde. Derfor kan højtlæsning styrke
ordforråd og viden om verden. Barnet har her mulighed for at ’øve sig’ med tekster, som det ikke selv kan
læse.
Højtlæsning giver også oplevelse og indlevelse, som kan give barnet mod på selv at finde mere af samme
slags. Ved højtlæsning skabes en tæt og nær relation, som giver gode fælles oplevelser og en masse at tale
sammen om. Derfor er højtlæsning lige så gavnlig for de lidt ældre børn, og forældre behøver ikke at stoppe
med oplæsningen, selvom børnene bliver ældre og kan læse selv. Forældrene tilbyder stadig nærvær, gode
samtaler og ofte bøger, som barnet ikke selv ville læse.
Hvis forældrene har læsevanskeligheder og dermed svært ved at læse op for deres børn, findes der god hjælp
at hente i lydbøger eller understøttende læseteknologier, som hjælper med at læse teksten op. Forældre og
børn kan sammen lytte til teksten og tale om sprog og indhold ligesom, hvis de selv læste højt for barnet.
Man kan sagtens hygge sig med sit barn og tale om det, man læser, selvom man selv har læsevanskeligheder.
Materialet Kænguru-lommen giver ideer til, hvordan forældre med læsevanskeligheder kan læse med deres
børn – og selvom det er målrettet førskolen, gælder principperne for alle.

Find mere inspiration
På eReolen finder I en række forslag til gode højtlæsningsbøger, herunder et højtlæsningstema (Dagmar,
2017).
Flere forlag har samlet anbefalinger til gode højtlæsningsbøger, eksempelvis Lydbogormen om klassiske
højtlæsningsbøger og inspiration til højtlæsningsbøger.
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Dialogisk læsning i hjemmet
Dialogisk læsning er en højtlæsningsmetode, som grundlæggende handler om at have en dialog med barnet,
sideløbende med at man læser højt, så barnet involveres i fortællingen, og man dermed hjælper barnet med at
forstå sprog og indhold.
Dialogisk læsning giver gode muligheder for at tilpasse samtaler til barnets interesser og sproglige udvikling.
Mange børn har gået i børnehaver, hvor pædagoger har gennemført dialogisk læsning for dem med afsæt i
børnebøger. Derfor er mange vant til strukturen fra den dialogiske læsning:
1. At læse og lytte: Børnene lytter til oplæsningen
2. At læse og samtale: Man snakker om bogen, imens den læses op
3. At læse og lege med afsæt i bøgernes indhold: Børnene kan selv genfortælle hele eller dele af handlingen,
og man kan lege indholdet.
Forældre kan lave lignende læsninger i hjemmet. Når man læser den samme bog tre eller flere gange, får
barnet i stigende grad mulighed for at blive en aktiv medfortæller. Forældrene læser bogen med børnene,
taler med dem om ord og indhold og efterhånden, som bogen er læst flere gange, tager børnene selv over og
læser med. Derved får de mulighed for at udtrykke sig og lære nye ord og begreber. Metoden kan varieres,
men det er vigtigt, at der er en samtale om det læste, sideløbende med at den voksne læser højt.
I mange familier er højtlæsning og samtale om bøger en naturlig del af hverdagen, mens det i andre familier
ikke er. Pædagoger og lærere skal ikke bestemme, hvordan forældre skal være sammen med deres børn, men
de kan give ideer og inspirere til at gøre ting derhjemme, som børnene møder i institution og skole, fx ved at
vise de tre trin i dialogisk læsning ovenfor.

Find mere inspiration
Maryfonden har udviklet materiale i projektet Læseleg, som styrker børns sprog og selvtillid ved at inddrage
dem aktivt i historieoplæsningen.
Fredensborg Kommune har i projektet Sproggaven udarbejdet vejledninger til udvidet dialogisk læsning med
børn i dagtilbud, hvor der er god inspiration at hente, også for læsning med børn i indskolingen (Lund, 20162020).
Se også EMU’s anbefalinger til dialogisk læsning i dagtilbud. De kan let overføres til læsning med børn i
hjemmet (EMU, 2019).

5

Læselyst i folkeskolen

Fælleslæsning i hjemmet
Læsning kan være en fælles aktivitet. Man kan læse sammen med søskende, venner og forældre, læse højt
for hinanden og snakke med hinanden om det, man læser. Det kan være lærerigt og sjovt som variation, så
man ikke kun læser indenad for sig selv.
Fælleslæsning kan gøres på flere måder afhængig af læseniveau og læseinteresse. Her er et par ideer til,
hvordan forældre kan lave fælleslæsning i hjemmet:
•

Man skiftes til at læse en side

•

Man læser i kor

•

Man skiftes til at læse fra punktum til punktum

•

Man skiftes til at læse et afsnit

•

Man ekkolæser: Den ene læser et stykke, og den anden gentager læsningen

•

Man taler sammen om det, man har læst.

Find mere inspiration
Læseforeningen i Aarhus arbejder med guidet fælleslæsning for voksne. Her er også inspiration at hente for
fælleslæsning med børn.
Læs om makkerlæsning for børn med læsevanskeligheder på Socialstyrelsen.dk.
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Samtaler og sproglig deltagelse
Har du talt med dit barn i dag? 1970´ernes anbefaling er lige så aktuel i dag som dengang.
Forskningen viser, at forældres samtaler med børn har stor betydning for børnenes sproglige udvikling.
Børns muligheder for at tilegne sig et rigt ordforråd knytter sig til den samtalekultur, der er i hjemmet,
hvilket igen har betydning for børns læseudvikling og læseforståelse. Derfor er det vigtigt at skrue op for
børns sprog og sproglige deltagelse.
Forældre kan tale med deres børn om alt, hvad der foregår i hverdagen. Samtaler omkring aftensmaden er en
helt afgørende faktor for børns sproglige udvikling, idet børnene lærer at udtrykke sig, at diskutere,
forhandle, argumentere og forstå, hvad sprog bruges til.
Lad også børn lege med ords betydning, og lad dem digte, rime, fortælle, synge og prøve sproget af. Man
kan lege Kims leg, quizze, gå på ordjagt og lege tepotteleg. Det handler om, at man i fællesskab leger med
sproget.
Også her gælder, at pædagoger og lærere ikke kan pådutte forældre bestemte måder at være sammen med
deres børn på, men de kan komme med forslag og ideer.

Find mere inspiration
Her kan du finde Nationalt Videncenter for Læsnings udgivelse; 30 ideer til et aktivt samarbejde om sprog
ved skolestart (Nationalt Videncenter for Læsning, 2018).

7

Læselyst i folkeskolen

Analog og digital læsning
Læsning på digitale medier er noget, der optager mange forældre. Den internationale læseundersøgelse ePirls
2016 viste, at danske børn i 4. klasse er dygtige til at læse fagtekster online. En dansk læsevaneundersøgelse
fra 2017 viste, at når børn skal hygge sig i deres fritid, så bruger de oftest computer, tablet og smartphone.
Endelig viste en undersøgelse fra 2019, at forældre er både bevidste om og bekymrede for deres børns brug
af skærme.
Bogen spiller dog stadig en stor rolle som medie for læsning, samtidig med at børn i højere grad forbinder
bøger med viden og læring end digitale medier.
Hvornår man skal læse på skærm eller papir, og hvad forskellige medier egner sig til, er derfor en vigtig
samtale. Både mellem lærere og forældre og mellem forældre og børn. Man kan med afsæt i egne erfaringer
med begge medier tale om, hvilke styrker og svagheder forskellige medier har:
•

Hvilke typer tekst vælger man at læse på de forskellige medier (skærm eller bog)?

•

Hvordan præsenterer teksterne sig på de forskellige medier (med og uden links, navigation, farver,
billeder m.v.)?

•

Hvornår vælger man at læse på det ene medie frem for det andet, har tid og sted betydning?

•

Hvordan læser man i henholdsvis bogen og på skærmen (skimmende, fordybet)?

•

Hvordan opleves henholdsvis skærmen og bogen som læsemedie?

Find mere inspiration
Her kan du finde rapporten ePirls 2016 (Natioanlt Center for Skoleforskning, 2016).
Her kan du læse om Børns læsevaner 2017: Overblik og indblik Her kan du finde inspiration om børns
læsevaner (Hansen, Gissel, Puck, Lund & Vestergaard, 2018).
Her kan læse om projektet; En generation af stærke læsere: Greb til læselyst (Bibliotekernes Projektbank,
2016-2018).
Her kan du finde inspiration om Digitalt myteri 2019: læsningens digitale potentiale (Clemmensen, 2019).
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