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 GÓÐ 
RÁÐ
AT EGGJA BØRNUM TIL

AT LESA MEIRA



1  HAV BØKUR OG BLØÐ LIGGJANDI 
 Bøkur og bløð, sum liggja frammi og lokka 

við góðum permum, kunnu vera við til at 
geva barninum eitt skump rætta vegin. 
Skal barnið fáa hug til at lesa, skal 
okkurt lokkandi vera tøkt at lesa í 
alla tíðina.

4AT LESA AV ÁHUGA OG AT LESA Í SKÚLANUM
Ongum dámar at vera til arbeiðis alla 
tíðina – heldur ikki børnunum, sum 
hava til arbeiðis at ganga í skúla. 
Lat skúlan um at læra barnið at 
lesa. Tín uppgáva er at læra 
barnið at elska at lesa. Tað 
gert tú við at skilja í millum 
at lesa av áhuga og at lesa 
skúlabøkur.

2TOSA VIÐ BARNIÐ  
UM, HVÍ TAÐ GEVUR  
MEINING AT LESA

 Fortel barninum, at lesing kann 
vera hugnalig og avslappandi, 
og at tað samstundis er eitt 
týdningarmikið fet móti einari 
framtíð við nógvum møgu leikum. 
Lesing kann nevniliga vera við til 
at tryggja eina góða útbúgving og 
harvið fleiri arbeiðs møguleikar.

5 LEGG IKKI TRÝST  
Á BARNIÐ

 Ov stórt trýst kann hava 
øvugtan virknað. Royn í staðin 
at tosa við barnið um, hvat 
honum ella henni dámar at 
lesa. Farið ein túr á bóka savnið 
ella í bók handilin, og lat barnið 

sjálvt velja sær 
eina bók. Kanska 
høvdu bøkurnar, sum 
tú hevði valt, verið ov 
torførar, ov keðiligar 
ella ov langar?

7  LESIÐ SJÁLVI
 Børn gera, sum vit 
gera, og ikki, sum vit 
siga. Vís barninum, 
at tú lesur av áhuga 
og ikki av plikt. Og 
minst til at leggja 
telefon og teldu 
frá tær, um tú vilt 
hava barnið at lesa 
pappírsbók.

3VÍS ÁHUGA FYRI LESINGINI 
HJÁ BARNINUM

 Tín áhugi fyri lesingini hjá barninum 
kann fáa avgerandi týdning fyri, um 
barnið fer at klára seg væl í skúlanum. 
Spyr, hvørja bók barnið lesur, og hvat 
tað er, sum barninum dámar við bókini.

6  GER TAÐ HUGNALIGT 
AT LESA

 Tað er stórur munur á at 
lesa í keðiligum ljósi, meðan 
tú situr á einum hørðum 
stóli við 27 floksfeløgum 
rundan um teg, og at sita 
heima í sofuni við einum 
temunni, livandi ljósi og 
smákøkum. Umstøðurnar 
ávirka barnið, og tað er 
hugnaligt í sær sjálvum 
at vera saman um at 
slappa av við einari 
bók.

Børn skulu lesa í umleið 20-30 minuttir heima hvønn dag. 
Tað kann vera trupult hjá foreldrum at liva upp til hetta. 
Her eru sjey góð ráð til, hvussu tú fært barnið at lesa meira.


