
                        Råd til foreldre som vil at barna deres skal forholde seg til skriftspråket 
 

«Hjelp – et hørende barn!» - materiell til foreldrekurs for døve foreldre 
 

 
 
 

• Når du leser avisen, eller noe annet, vis reaksjon på det du leser. Vis barnet ditt at du 
forholder deg til teksten ved å le, rase, se oppgitt ut, bli flau, bli rørt, nesten sovne, bite 
negler. Drøft det du leser med andre i familien. Barn skal ikke bare se at voksne leser, 
men også se deres reaksjoner på det de leser.  

 
• Venn deg til å lese bruksanvisninger når du skal montere noe nytt. Les pakningsvedlegget 

på medisinen du har kjøpt. Da ser barnet at skriftlig informasjon er nyttig for deg.  
 
• I stedet for å ringe 177, la barnet ditt se at du tar ut rutetabellen til buss, fly og tog på 

internett, slik at du leser deg til informasjon i stedet for å lytte deg til informasjon. 
 
• Skriv. Skriv dagbok, huskelapper, handlelapper, beskjeder til hverandre på 

oppslagstavlen eller speilet, skriv julekort og god-bedring-kort og takk-for-hjelpen-kort, 
skriv for hånd i full fart eller langsomt og skriv på PC. Da får barnet ditt oppleve deg som 
en skrivende person. 

 
• Skal du ut en kveld før barnet ditt har lagt seg? Skriv en god-natt-lapp og legg på 

hodeputen til barnet. Det er jo en annen voksen der som kan lese lappen med barnet? 
 
• Når dere drøfter hva dere skal ha til middag på lørdag eller i fødselsdagsselskapet så bla 

sammen med barnet i en kokebok, slik at dere gjennom lesing finner de beste 
oppskriftene. 

 
• Det finnes så mange vakre kunstbøker. Har du en slik, la den ligge framme. Bla i den, bli 

beveget og la barnet lete etter sin egen kunstopplevelse. 
 
• Skriv ned noen av de morsomme replikkene til komikerne på TV. Da har du noe å bidra 

med i lunsjen neste dag og barnet ditt får erfaring med at også du skriver for å huske. 
 
• Kan barnet ditt snart få en mobiltelefon slik at det kan sende sms? Det er ikke mange 

verktøy som fremmer slik lese – og skriveglede som en mobiltelefon. 
 
• Ha papir og penn lett tilgjengelig hjemme. Skriv ned beskjeden du får på telefonen, selv 

om du egentlig er i stand til å huske den. 
 

 
• Les plakater når du og barnet ditt rusler i byen. Plakater om sirkusforestillinger, hybler til 

leie, barn som vil passe hunder, pensjonister som kan bidra med forefallende arbeid, 
rockekonsert i Hulen eller ballettforestilling i Grieghallen. Ikke la barnet ditt 
gjennomskue at du leser også for en annen hensikt enn at du er nysgjerrig. Dere skal ikke 
trene på lesing, men praktisere lesing. 

 
•  
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• Har du bakt sjokoladekake til et selskap i morgen? Skriv ”IKKE RØR” eller ”FINGRENE FRA 
FATET” på en lapp i kjøleskapet. Ikke skriv ”SJOKOLADEKAKE” for læringens skyld, det 
smaker av skole og er ikke en del av hjemmets kultur. 

 
• Lær barnet hvordan det skriver IS eller COLA eller SURE SILD, og sett det nye ordet i all 

hemmelighet på handlelappen noen er i ferd med å skrive. Barnet ditt vil nok erfare at 
det vanker godteri den dagen i pur glede over initiativet. 

 
• Mange hørselshemmete barn har en anstrengt kommunikasjon med medlemmer av sin 

egen storfamilie. La barnet ditt bli kjent med familien via brev, håndskrevet eller på e-
post. Få bestemor til å skrive brev bare til ditt barn og les det for barnet. Vær sekretær 
for barnet når det skal svare. Etter hvert vil barnet overta den funksjonen selv, bli bedre 
kjent med bestemor og oppleve skriving og lesing som nyttig. 

 
• En kveld du sitter der i godt lune, lag et papirfly og skriv en hyggelig oppfordring til 

barnet ditt på det. Send flyet av gårde, la ungen din lese det og se om du får deg et smil 
eller en kopp kaffe. Kanskje barnet selv vil ønske å sende flybårne meldinger. 

 
• Leser dere høyt for hverandre hjemme, dere voksne? Det er vel ikke så vanlig lenger, 

men veldig hyggelig. Prøv en dag, og la barnet se hvilken glede dere har av det. 
 
• Dersom du kjøper en ny bok til barnet ditt, så les den grundig selv før du leser den for 

barnet ditt. Da slipper barnet å vente lenge mens du leter etter tegn eller famler med 
ordforklaringer. Men la barnet likevel oppleve at du også opplever boken for første gang. 
Det er ikke lett, men prøv. Vis barnet ditt at det er spennende med nye fortellinger i nye 
bøker. Vi vet at mange foreldre til hørselshemmete barn strever med 
litteraturformidling. Fordi den aktiviteten er både viktig og vanskelig, vi snakker jo her 
om selve språkdanningen, så planlegger vi å komme ut med et eget lite tipsskriv på dette 
området. 

 
• Vis barnet ditt at du lærer deg nye, vanskelige fremmedord. Du trenger helt sikkert også 

å utvide ditt vokabular, og barnet ser at språkutvikling er en livslang prosess. 
 
• Fra nå av er det lov for de voksne å lese avisen. Krev respekt for lesetid for da foregår det 

et viktig arbeid. Men alt med måte!  
 

 
  
 
 


