Biersted Skole
Jammerbugt Kommune

Mellemtrinnet
Er det virkelig så
vigtigt at læse
hver dag??

Vidste du ...
Forskning peger på, at det tager
5000 timer at blive en god læser.
Det vil sige 500 timer årligt fra 0.9. klasse, hvilket svarer til 9,6
timer ugentligt.
Bare 20 minutters læsning
hjemme hver dag har
afgørende betydning for barnet
læseudvikling.

Biersted Skole ⬧ Idrætsvej 11 ⬧ Biersted 9440 Aabybro
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Til forældrene
Læsning på mellemtrinnet
På mellemtrinnet er læsning et
redskab i alle fag, og eleverne skal
bruge og forstå det læste. Det betyder, at eleverne skal bruge
læsningen i funktion, og at de skal blive bevidste om, at bruge
læsningen på forskellige måder - alt efter hensigten.
I undervisningen er der fokus på at læse og forstå det der står
på og mellem linierne samtidig med, at der arbejdes med at
øge elevernes læsehastighed.

Når dit barn læser:
"Kom - lad os
gå på
biblioteket
og finde
spændende
bøger til dig
og mig"

• Spørg ind til, hvad bogen kunne handle om - ud
fra for- og bagside
• Tal om genren
• Tal om, hvad bogen handler om, når barnet er
kommet i gang med bogen
• Tal om, hvad der var overraskende, spændende,
godt og dårligt ved bogen
• Tal om emner og temaer

Til eleven
Når du skal læse en bog er det vigtigt
at kende læseformålet. Det betyder,
at det er vigtigt at vide, hvorfor du skal
læse bogen. Skal du lære noget, gøre
noget eller opleve noget?
Før du læser...
•
•
•
•
•

tjek for- og bagside og illustrationer
hvad tror du bogen handler om?
hvad er dit læseformål?
er teksten fiktion eller fakta
hvilken genre er det? (novelle, digt, roman, artikel eller
pjece)

Mens du læser...
•
•
•
•
•

husk læseformålet
læs faktabokse, billedtekster, grafer mm.
hold øje med spor i teksten
slå ukendte ord op
stop op og tænk over, hvad du har læst

Efter du har læst
• stil spørgsmål til teksten, f.eks. hvad og hvem handler
teksten om, og hvor og hvornår foregår teksten?
• hvorfor sker der det, der sker?
• har du opfyldt dit læseformål? Hvad mangler?

• overvej, hvorfor teksten er skrevet

Det er fedt at læse, fordi....
• du kan opleve, lære og forstå
verden
• du udvider dit ordforråd
• du kan fordybe dig
• du kan genkende noget fra dig selv
• det bliver lettere at læse i alle fagene i skolen
• du kan læse opskrifter og vejledninger

