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Sådan kan du understøtte dit barns læseudvikling
Fortsæt med at læse
sammen med dit barn
Læs f.eks. veksellæsning.
Det betyder, at I skiftes til
at læse højt for hinanden.
Den voksne læser f.eks.
alle venstresiderne, mens
barnet læser alle højresiderne. Når den voksne
læser, følger barnet blot
med på siderne. Metoden
er god til at få læst mange
sider eller hvis barnet skal
have ”taget hul” på en ny
bog.

Fortsæt med at læse
højt for barnet
At få læst højt er hyggeligt, og det skærper
barnets interesse og motivation for selv at blive en
god læser.

Lad barnet læse
op for dig
Byt om på rollerne. Mange
børn er stolte af at kunne
læse, og de vil gerne vise
den voksne, hvor gode de
er blevet.

læsestof som bøger, blade,
aviser og tegneserier.

Gå på biblioteket
sammen
Besøg det offentlige bibliotek jævnligt. Lån bøger
som barnet selv er med
til at vælge. Ofte tilbyder
biblioteket også spændende læsearrangementer for
børnene. Sørg for TID og
RO til at læse.
Aftal tidspunkter, hvor der
er tid og ro til at læse uden
at barnet skal skynde sig
for at komme til fodbold
og uden TV eller støjende
søskende, der kan forstyrre koncentrationen.

Vis at du selv læser
Husk på at forældre altid
er børnenes forbilleder.
Det gælder også med
hensyn til læsning. Vis
at du læser i bøger, blade
og faglitteratur. På denne
måde viser du også at
læsning er vigtigt.

Undlad at kritisere
Lad barnet fortæl- Børn falder ofte for en
bogserie, og de kan ofte
le om de bøger, det
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har læst
Vis interesse for de bøger
dit barn læser. Spørg til,
hvad bøgerne handler om
og lyt til fortællingen. Det
er en god træning for barnet at genfortælle indholdet af de læste bøger.

Sørg for, at der er
rigeligt med læsestof
ved hånden
Det kan være al slags

gange. I det lange løb går
det ikke kun at læse én
type tekster, men det vigtigste er, at barnet får læst
hver dag.

Væn dit barn til
at spørge om ord,
det ikke kender eller
forstår
Det er ødelæggende for
motivationen og læsefor

ståelsen, hvis der er for
mange ord og vendinger
man ikke forstår. Det er
samtidig en god øvelse
i at overvåge sin egen
forståelse.

Tal om verden
Tal sammen om, hvad der
sker rundt omkring i verden. Lad barnets nysgerrighed styre samtalen. Det
styrker og udvikler barnets
sprogforståelse.

Beløn barnet
Det kan være en ide, at et
vist antal læste sider udløser en belønning. Det kan
motivere børn, der ikke
føler den store læselyst og
samtidig går der lidt sport
i læsningen. Det hjælper
til at få automatiseret
læsningen, når der læses
meget.

Prøv at tage tid
Prøv at lade barnet læse
højt i 1 minut og tæl så
ordene. Jo bedre barnet bliver til at læse, jo
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på 1 minut. Det giver et
konkret billede af at barnet
forbedrer sig.
Husk at ingen kan gøre
det hele altid! Brug de
ovenstående råd af og til
og prøv gerne nye veje til
at skabe gode læserutiner
derhjemme.
Tøv heller ikke med at
tage kontakt til dansklæreren, hvis I støder på
problemer med læsningen.

