
Sådan kan du

hjælpe dit barn med 

lektierne!



Gode råd når du vil 
hjælpe dit barn  
med lektierne

Lav en daglig rutine omkring 
lektielæsningen: det kan være 
et bestemt tidspunkt på dagen, 
hvor du sætter dig med et eller 
flere børn og fx spørger:

•	 Vil du vise mig, hvad du 
har arbejdet med i dag  
i skolen?

•	 Er der noget du skal lave 
til i morgen? Skal vi kigge 
på dit skoleskema eller din 
ugeplan?

•	 Brug 10 til 15 minutter pr. 
barn

Børn hjælper børn

Lidt større børn kan have meget stor nytte af at 
hjælpe hinanden. Du kan foreslå dem at finde en 
makker til lektier, de fx har særlig svært ved. Det 
kan være klassekammerater eller søskende.

»Min opgave er 
at få barnet til at 
koncentrere sig,  
få mere ro.«

Forælder



Dit barn kan have 
forskellige slags lektier 
for. Typisk giver lærerne 
lektier for når:

•	   barnet skal øve sig og 
træne noget, som læreren 
har gennemgået i skolen

•	 barnet skal forberede sig 
på noget nyt, fx at læse 
en historie, som man 
efterfølgende arbejder 
med i skolen

•	 barnet skal lave en 
selvstændig opgave, fx 
skrive en historie eller 
holde et oplæg på klassen 
om et emne, barnet selv 
har valgt

»Lektier er vigtige,  
så bliver man 
klogere. Så når man 
bliver stor er man 
klog. Jeg vil være 
pilot.« 

Dreng, 2. kl.



Modersmålet som en hjælp  
til at lære dansk

 Modersmålet er en vigtig ressource. Jo dygtigere dit barn er til at tale 
modersmålet, jo dygtigere bliver det også til både at tale og til at læse dansk. 
Derfor er det en god idé at:

•	  tale rigtig meget med dit barn om alt muligt I oplever – og komme ud at 
opleve så meget som muligt

•	 f ortælle historier for dit barn. Børn der hører mange historier bliver selv gode til 
at fortælle historier – også på andre sprog 

•	  læse historier for dit barn på modersmålet  
– men der er flere måder at læse op på:

•	 Du kan spørge om det har forstået

•	 Du kan svare på barnets spørgsmål

•	 I kan tale om, hvad I ser på billederne 

•	  Og I kan måske også tale om, hvad forskellige ord hedder på dansk

I familier, hvor der tales om bøgerne bliver børnene bedre til sprog og får 
nemmere ved at lære at læse.



»Hvis jeg ikke 
hjælper med 
lektier, så er mit 
barn helt alene 
med det.«

Forælder



Du kan låne forskellige slags bøger  
på biblioteket, som du kan bruge  
sammen med dine børn:

•	 Bøger på modersmålet

•	 Bøger oversat til modersmålet

•	 Eventyr du kender fra dit eget sprog oversat  
 til dansk

•	 Billedordbøger
Der findes lektiecafeer på en del biblioteker. 

Hvis børnene har bøger med hjem  
fra skolen, som de skal læse, kan du:

•	  Lade børnene læse op for dig 

•	  Du kan spørge om de forstår, hvad de læser.  
Hvad handler det om? 

•	 Du kan tale om billederne på modersmålet  
 eller dansk. Hvad ser I på billederne?

Forskning siger:
»Når børn er i 
syvårs alderen  
har deres 
forældre seks 
gange så stor 
indflydelse på 
deres læring, 
som skolen 
har.« 
Professor Charles Deforges,  

Exter University, 2009





 I Århus er det på disse 
biblioteker: 

•	 Gellerup Bibliotek

•	 Hasle Bibliotek

•	 Hovedbiblioteket

•	 Risskov Bibliotek

•	 Tranbjerg Bibliotek

•	 Skødstrup Bibliotek

•	 Viby Bibliotek 

Online-lektiehjælp på:
www.lektier-Online 

Nogle boligforeninger 
tilbyder også lektiehjælp: 
spørg i din egen 
boligforening. 

Mange skoler, SFO’er og 
klubber har også tilbud 
om lektiehjælp – spørg om 
dette på dit barns skole.

Du kan se videoen: 
Velkommen til den danske 
folkeskole på  
www.uvm.dk/velkommen 

Materialet er udarbejdet i forbindelse med et samarbejdsprojekt 
mellem Viby Bibliotek, Århus Kommune og VIAUniversity College. 
Projektet har fået støtte fra Lektiecafepuljen, Styrelsen for Biblioteker 
og Medier samt fra Århus Kommunes pulje: Rammen til mindre 
initiativer på integrationsområdet 

Hvor kan du ellers hente hjælp?

»Jeg har glemt engelsk og mange danske 
ord forstår jeg ikke, så det er svært at hjælpe 
ham … Jeg betalte sidste år for lektiehjælp 
til ham, i år kommer jeg her hver tirsdag og 
torsdag. Jeg vil gerne have, han skal blive 
dygtig.« 

Forælder om lektiecafé


