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Lektier og forældrestøtte
Lad os slå det fast! Der findes ingen universel korrekt måde at støtte børn
i deres lektiearbejde, ligesom der ikke findes en universel undervisningsform i skolen eller en universel måde at lære på. Men

der findes faktorer, der har indflydelse på, hvor meget børnene
lærer i skolen og af lektiearbejdet, og de kriterier er selvfølgelig
yderst vigtige at kende, når man som forælder vil støtte sit barn.

Af: Adam Valeur Hansen

Forældre vil gerne støtte deres børn med
skolearbejdet og med lektierne på den
bedste måde, og set i lyset af, at børn (og
deres familier) er forskellige og at skoler
og lærere stiller forskellige krav, kan det
være svært at gennemskue, hvad den
bedste metode nu er. Ydermere vægrer
nogle børn sig for at tale for meget med
deres forældre om lektier da det let giver
anledning til konflikter.

!
En lektie må
reelt set ikke være
sværere, end
barnet kan klare
det på egen hånd.

Få viden om hvordan du støtter dit barn
Som udgangspunkt skal forældre ikke lære metoder fra sig (fx metoden
omkring division i matematik, eller grammatikregler i dansk). Direkte instruktion fra forældrene kan forvirre barnet yderligere, og skaber ofte
negativitet omkring skolen og skolearbejdet forældre og barn i mellem.
God forældrestøtte handler om at få skabt en kvalitativ dialog om de
temaer og emner barnet arbejder med i skolen.
Bogen giver en lang række bud på, hvordan du kan få gang i en støttende dialog med dit barn om lektierne.
Få viden om hvilket miljø, der muliggør barnets lektielæsning?
Det er forskelligt hvilke eksterne faktorer, der indvirker på børns koncentration og motivation. Forældre kan overveje om følgende faktorer
har indflydelse på barnets koncentration:
Støj og småsnak i huset – herunder tv, musik og radio, varmen og lyset i
rummet, møblers udformning, bevægelse mellem opgaverne, telefoni/
sms/åben chat på PC, lettilgængelige arbejdsredskaber og materialer
mm.
Dette og mange andre faktorer, der har indflydelse på børns lektielæsning beskrives i ”Lektier og forældrestøtte”.

Få viden om hvilke studieteknikker dit barn behøver
Et mål med lektiearbejde er at træne barnet i at føre kalender over den
tid, der er til rådighed til forskellige opgaver og projekter, samt lære
barnet at tage ansvar for, at et arbejde bliver færdiggjort til et aftalt tidspunkt. Det er vigtigt at pointere, at nogle børn lærer at tage dette ansvar nærmest af sig selv, og andre børn har meget svært ved det. Børn,
der har svært ved at nedskrive og huske arbejdsopgaver, planlægge arbejdsforløb, føre en kalender, etc., bør hjælpes til at kunne det.
En vigtig studieteknik for et barn er, at han/hun vænner sig til at inddrage bevidstgørelse om egen læring og koncentration i skolearbejdet.
En bevidstgørelse der omhandler følgende områder, som bogen beskriver nærmere:
•

Viden om faglige styrker og arbejdstempi.

•

At kunne mobilisere energi til et arbejde.

•

Evne at skabe mening med læselektier og skriftlige lektier, der umiddelbart ikke virker interessante og meningsfulde.

Få viden om de danske og udenlandske undersøgelser om
lektier og om forskellige typer af lektier.
Hvis ikke lektien er tilpasset den enkelte elev (hvis den er alt for svær
eller uoverskuelig), eller hvis der ikke er en passende støtte i hjemmet,
kan lektier have en negativ effekt på lysten til at gå i skole og på den faglige udvikling. Omvendt viser de undersøgelser, at lektier kan fremme
læring hos barnet, hvis den giver mening for ham eller hende og er
stillet på en måde, så barnet kan klare den på egen hånd. Lektier har en
positiv indvirkning på elevens faglige udbytte, hvis eleven og læreren
har en god og tryg relation, og læreren giver en skriftlig eller mundtlig
anerkendende og konstruktiv feedback på lektien.
Bogen beskriver de forskellige lektieformer dit barn møder i folkeskolen, og forklarer hvorfor lærere anvender lektier som en del af undervisningen. Formanden for Skole og Samfund Benedikte Ask Skotte har
skrevet forordet.
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!
Lidt under
1/3 af danske
skoleelever føler
sig altid eller tit
stressede over
deres lektier.

»» Hvorfor har dit barn lektier, og HVORDAN kan du støtte med lektiearbejdet?
»» Findes der overhovedet undersøgelser, der viser, at lektiearbejde giver børn
et fagligt eller personligt UDBYTTE?
»» Hvilke TYPER af lektier anvendes i folkeskolen?
»» Hvem har ANSVARET for, at dit barns lektier bliver lavet?
»» Er det i orden at SKRIVE dele af et barns skriftlige opgave, REGNE halvdelen af matematikstykkerne eller LÆSE svære passager fra læsebogen
højt for barnet? Er det smart at rette lektien, når barnet har afsluttet sit
arbejde?
»» Kan læreren tillade sig at REGNE MED at forældre laver lektier med deres
barn?
»» Kontakter du læreren, hvis lektien er alt FOR SVÆR for dit barn, og dit barn
ikke kan klare lektien på egen hånd?
»» Hvilke væsentlige FAKTORER har indflydelse på dit barns udbytte af undervisningen og lektiearbejdet?
LEKTIER OG FORÆLDRESTØTTE svarer på de mange spørgsmål forældre
måtte have omkring lektier. Desuden giver bogen, med udgangspunkt i forskning om lektier og undervisning, en række konkrete forslag til forældrestøtte:
Hvordan kan der skabes en kvalitativ dialog før, under og efter lektiearbejdet?
Hvordan kan forældre støtte barnet med at planlægge arbejdet? Hvordan kan
et passende ”lektielæringsmiljø” tilrettelægges?
Bogen er primært henvendt til forældre, men såvel lærere som skoleledere
kan få vigtig viden formidlet om de så ofte diskuterede lektier.
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