
 

10 TIPS FOR LESELYKKE 

1. Følg barnets signaler. Det er ikke 
nødvendig å lese boken ord for ord. 

2. Les gjennom boken bakfra og 
fremover, eller hopp over sider. 

3. Utvid samtalen hvis barnet er 
spesielt oppmerksom på noe. 

4. Overdriv kroppsspråket mens du leser. 

5. Pek, still spørsmål og prat om egne erfaringer. 

6. Ha en dialog rundt boken om mulig – prat om innholdet i stedet for 
bare å lese. 

7. Varier stemmen din mellom hvisking og oppspilt tone.  

8. Snakk «babyspråk» med god samvittighet – bruk syngende stemme, 
dra ut vokalene og la konsonantene få smelle litt «Se 
puuuuusekatten!» Barnet elsker det! 

9. Bytt stilling hvis barnet blir urolig. 

10. Avslutt lesingen når barnet har fått nok- prøv heller igjen senere. 
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HVORFOR BØR DU LESE HØYT FOR BARNET DITT? 

1. Dere har det fint sammen når dere leser. Når 
du sitter med barnet tett inntil deg og leser, 
føler barnet seg trygg, rolig og elsket. Barnet 
lytter til stemmen og hjerteslagene dine, og 
kjenner varmen fra kroppen din. 

2. Du gir barnet ditt gode lesevaner for resten 
av livet. 

3. Antall ord barnet lærer, henger nært sammen med antall ord du 
bruker sammen med det. Barn som leses for, utvikler større 
forståelse for ord og øker også sitt eget vokabulær. 

4. Du gir barnet ditt et godt grunnlag for senere leseopplevelser når 
barnet en gang skal lære å lese selv. 

5. Du viser barnet ditt veien inn i vår felles kulturarv. 
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