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25 ideer der gør læsning sjovere
1 – Læs på stedet
En bog skal ikke altid læses i sengen eller sofaen. Hvis I læser en bog om en strand … læs
den, når I er på stranden. Hvis I har en bog, der foregår i en skov … læs den ude i skoven.
Eller hvad med at læse en bog som ”Kaj har fine støvler” under en stor paraply, mens
regnen drypper ned?!

2 – Læs bøger uden ord
Find bøger uden ord, som børn kan ”læse” højt for voksne. Børn er MINDST lige så gode
som voksne til at læse bøger uden ord, og den oplevelse styrker både fortællerevne og
læselyst. Prøv fx ”Mor, hvor er du?” til de 2-4 årige og ”Ugle flagermus ugle” til de lidt 4-6årige. Selv til de børn, der er begyndt at læse selv, kan bøger uden ord være befriende.

3 – Led efter ord
Børn, der ikke læser selv endnu, kan øve sig i at genkende et lille, simpelt ord (fx og, jeg
eller du) eller et bogstav. Så kan de lede efter det i bøger, blade, aviser mm. Lad dem evt. få
en overstregningstusch til at markere ordet med.

4 – Læs striber
Gør det til en tradition at læse tegneseriestriben i søndagsavisen eller ugebladet. Der er
meget sproglig bevidsthed at lære fra sjove og underfundige humørstriber.

5 – Bag eller byg en bog
Lav de ting, I læser om i bøger. Det kan være en kage, I bager eller en drage, I bygger og
flyver med. Find opskrifter og instruktioner at følge.

6 – Læs svære bøger højt
Læs højt af bøger med ord, selv voksne kan have svært ved at udtale. Hvad med en bog
spækket med tungevridende dinosaur-navne som velociraptor, triceratops eller
brachiosaurus?! Børn får meget sjov og læring ud af at høre voksne kæmpe med at læse
svære ord – det er befriende at finde ud af, at man ikke skal kunne læse perfekt.

7 – Stift en bogklub
Lidt ældre børn, der læser selv, kan holde klubmøder, hvor de snakker om en bog, alle har
læst. Gør klubmødet hyggeligt med saftevand og snacks. Det er er også sjovt, hvis mor eller
far er med på lige fod. Forbered evt. sjove spørgsmål, der tager afsæt i bogens tema.

8 – Hold liv i det læste
Hold liv i elskede figurer fra bøger, I har læst. Brug dem i forskellige situationer ved at
snakke om ”Hvad mon Mimbo Jimbo ville gøre?” eller ”Hvordan ville Vitello klare det?”
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9 – Tag på bogtur
Planlæg ture til de samme steder, som I læser om. Hvis I læser om løver, tag i zoo. Hvis I
læser om traktorer, besøg en bondegård. Til større børn kan det også være mere abstrakte
eller alvorlige emner, I finder steder at tage på udflugt til.

10 – Anmeld en bog
Børn har deres egne meninger og vil gerne dele dem (ligesom de fleste voksne). Når I har
læst en bog, så giv den en vurdering. Det kan være simpelt som en tommelfinger op/ned,
eller I kan bruge skalaer og endda notere dem på en planche eller i en bog. Snak om, hvad
der var godt/skidt ved bogen, om I ville ændre noget, eller hvordan den kunne fortsætte.

11 – Letlæsning
Lad børn læse bøger, der er ”for lette” for dem. Som voksne læser vi jo heller ikke kun tung
litteratur. Der må gerne snige sig en knaldroman ind af og til, og vi kan endda have gavn af
at slappe af med en billedbog en gang i mellem. Det samme gælder børn. Det er skønt at
kunne glide gennem en historie uden sproglige benspænd.

12 – Lad flere læse
Jo flere forskellige (voksne) der læser sammen med et barn, desto bedre. Så får barnet lov
at opleve forskellige interesser, særtræk og læsestile.

13 – Glem ikke faglitteraturen
Et barn, der ikke ellers er interesseret i læsning, kan måske pludselig finde læsegejsten ved
at fordybe sig i et bilmagasin, et portræt af en fodboldspiller eller en bog om heste eller
slanger.

14 – Brug biblioteket
Hold øje med arrangementer på jeres lokale bibliotek. Det kan være alt fra oplæsninger til
dukketeater over kendte historier.

15 – Læs Steen og Stoffer
Tegneserien Steen og Stoffer er tæt på et sikkert hit. Børn elsker Steens fantasifulde påfund
og, ikke mindst, hans evne til at få sine forældre op i det røde felt. Ægte følelser virker!

16 – Lyt til en bog
Lydbøger er fantastiske på længere køreture eller som supplement til læsningen. Er man
startet med at lytte til en spændende bog, er det også tit mere fristende at læse historien
færdig selv.
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17 – Lav en cliffhanger
For de mere modvillige læsere kan man starte med at læse højt af en bog og så stoppe på
det mest spændende sted i historien. Mange børn vil ikke kunne lade være med at læse
videre selv for af få udløst spændingen.

18 – Ingen censur
Lad børn læse ALT MULIGT – lige fra tegneserier, Anders And-blade, ugeblade, kogebøger,
manualer og leksikon. Eller den samme bog igen og igen. Lad lysten drive læsningen. Undgå
selvfølgelig upassende materiale. ;-)

19 – Lad børn læse højt
Hjælp nye læsere med at fejre deres evner ved at læse højt for andre, fx yngre børn,
bamser eller kæledyr.

20 – Gådebøger
”Hvad sagde gåsen til anden? …” Mange voksne bliver hurtigt trætte af bøger med vitser og
gåder, men børn elsker dem. Gådebøger giver hurtig gevinst, især for udfordrede læsere.

21 – Gør læsetid til hyggetid
Gør de faste læsestunder til hyggestunder med en snack eller et glas juice. De fleste voksne
kan godt lidt at drikke te/kaffe og hyggespise, når de læser. Det kan børn også. Det skal ikke
være hver gang, barnet sætter sig med en bog – men aftal nogle faste hyggelæsestunder.

22 – Bøger kan både være spejle og vinduer
Læs bøger om emner og steder, I kender til … men også om emner og steder, der er
ukendte og fremmede. Det er dejligt at opleve genkendelige situationer, men også givende
at blive overrasket af ny indsigt.

23 – Bøger er gode gaver
Giv bøger som belønning, forkælelse eller gave frem for som en opgave eller en pligt.

24 – Giv bøger videre
Projekter som ”Læs for livet” giver børn lejlighed til at give glæden ved læsning videre ved
at donere deres brugte bøger til andre børn. Hold øje med indsamlinger eller find selv
steder, I kan donere til.

25 – Læs selv bøger
Giv børn glæden ved at læse ved at læse selv. Snak om de bøger, du selv læser, og lad børn
se dig læse.
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