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 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 din  læseudvikling.  

Er det 
virkelig så 
vigtigt at 
læse hver 
dag?? 



 

Hvad har vi som skole fokus på 
i forhold til læsning? 
 

Vi underviser i læsning med henblik på, 
at du lærer at afkode, bliver sprogligt 
bevidst og kommer til at beherske forskellige læseteknikker 
og strategier. Herudover har vi fokus på faglig læsning, hvor 
det er forståelsen ad det enkelte fags termer og sprog, der er 
målet. 
 

 
  
 
 

Hvad kan dine forældre gøre? 
Dine forældres indstilling og forhold til læsning spiller en stor 
rolle for, om du bliver en god og stabil læser. Et hjemmemiljø, 
hvor læsning er en naturlig del af hverdagen, er en stor hjælp. 

 
 Dine forældre kan hjælpe dig ved at: 

  
• støtte op om, at du læser minimum 20 minutter 

om dagen. 
• gå med dig på biblioteket og finde litteratur af 

forskellig art og sværhedsgrad 
• sætte sig ind i de hjælpemidler, du har mulighed 

for at anvende, hvis  læsningen er svær for dig 
  

"Kom, lad os 
gå på 
biblioteket - 
så kan vi 
hygge med 
en bog og 
kaffe i 
aften." 



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, 

billedetekster, 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 

  

 



Hvordan hjælper vi dig, som har problemer med 
læsningen? 
 
Har du behov for det, vil vi tilbyde: 
 

• Forlænget tid til prøverne samt 
relevante hjælpemidler 

• Ordblindetest 
• Hjælp til selvhjælp - fx i form af timer i KC-regi  
• Indscanning og OCR-behandling af 

tekster 
• Appwriter og ordforslag 

 
 

Det er fedt at læse, fordi.... 
 
• du kan opleve, lære og få dybere indsigt i din omverden 
• litteraturen giver dig indsigt og udvider dit ordforråd 
• du kan fordybe dig  
• du kan identificere dig med litteraturen 
• litteraturen danner baggrund for selvrefleksion 
• det bliver lettere at læse i alle fagene i skolen 
• det - på sigt, bliver lettere for dig at læse videre og få din 

drømmeuddannelse 
 

 
 

Der er hjælp at hente!! 


