
Lesesenteret



All lesing er lekser og dermed skolens
ansvar, tenker mange barn og foreldre.
Men for å bli en god leser må en faktisk
lese i fritida òg. Barn må både lese selv
og bli lest for. 

De fleste barn deler dagen sin mellom
SFO og skolen. Leser barnet ditt selv
og blir lest høyt for, hjemme eller på
SFO, får det god leseerfaring og ikke
minst gode leseopplevelser.  

Det er både naturlig og lurt at
foreldre og ansatte ved SFO
samarbeider om barnas fritidslesing.
Dere kan utveksle barnets leseerfaringer
og leseopplevelser, og gi hverandre
konkrete leseråd.

 ein god lesar, er å bli lesen høgt for

 utviklar fantasien

 å lesa sjølve

 for fantastiske fellesopplevingar

 mønster som hjelper dei når dei  
 skal skriva sjølve

 for læring

 å forstå betre når vi les

 fortel deg kva du kan gjera når
 de skal snakka om det de les



Lesesenteret



Barn lærer språk ved å bruka språk.
Vi kallar det språkstimulering når barn
møter omgivnader som legg til rette for
at barna bruker og utviklar språket sitt. 

Barna utviklar språket sitt når vi snakkar 
saman, når vi fortel kvarandre historier,
vitsar og gåter og når vi les. Barn lærer
språk når dei leikar. Derfor er det språk-
stimulerande når dei bruker fritida til
å leika med kvarandre, speler spel og
snakkar med kvarandre. I slike
situasjonar lærer dei seg å forklara,
beskriva, argumentera og resonnera.
Det er ikkje like stor språkleg gevinst
i spel og leikar der barnet ikkje treng
å snakka med andre. 

Det er viktig at barn og vaksne snakkar 
saman om det dei held på med, og at
vi vaksne prioriterer samtalar med barn.
Det har også stor språkleg verdi for
barna at vaksne lyttar til det barna har
å seia og følgjer opp innspela deira med 
spørsmål som begynner slik:

Kva meiner du når du seier at…?
Korleis skjedde det…?
Korfor trur du at...?

 barnet bruker språket sitt aktivt,
 gjør at det utvikler språket

 bruke språket sitt, blir det flinkere
 til å uttrykke seg 

 med andre når de er flinke til
 å snakke med andre

 sitt i mange sammenhenger

 med hverandre

 bare ved å gjøre ting sammen
 og snakke om det vi gjør

 og tøyser med hvordan ord
 skrives og hva de betyr

 språkstimulerende hvis barna
 samtaler om det de ser og opplever
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