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8 tips til at finde læsetid 
hjemme Her får I et par tips til, hvordan I kan skabe mere læsetid og -lyst derhjemme. Børn, der læser bøger 

med deres forældre allerede fra de er et halvt år, klarer sig bedre både fagligt og socialt i skolen. 
 

1 Find og lån bøger 
Hvis I skal læse, skal I have bøger … og gerne flere forskellige. Måske har 
institutionen et mini-bibliotek, hvor forældre kan låne bøger med hjem. 
Biblioteket har også mange gode forslag. 
 

 
2 Tænk ud af sengen/sofaen 

Det er en superhyggelig tradition at læse ved sengetid, men hvis den ikke 
fungerer, er det godt at have andre stunder i baghånden. Læs højt, mens dit 
barn er i bad, får eftermiddagsmad eller trænger til at slappe af.  
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Forbyd boghylder 
Altså dem, hvor bøger står højt og sirligt med ryggen udad. Bøgernes 
forsider ”sælger”. Sæt bøger i børnehøjde i kurve, kasser eller på smalle 
hylder, så forsiden er blikfang. Så vil de fleste børn gå i gang med at bladre. 
 

 
4 Læs på farten 

Tag bøger med i bil/bus/tog (i stedet for ipads). En historie kan fylde tiden, 
når verden uden for vinduerne bliver kedelig. Læs højt eller lad barnet selv 
sidde og bladre. Måske kan chaufføren få en lille historie fra bagsædet.  
 

 
5 Start tidligt 

Selvom små børn ikke kan holde fokus længe, kan læseglæden sagtens 
starte tidligt. Start med få min., læs bøger med flapper, føleindtryk og klare 
farver … der er gode at bide i. Lad din baby få en bog med til middagslur.  
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Læs nyt og gammelt 
Børn ELSKER gentagelser, så tøv ikke med at læse favoritbogen igen og 
igen. Find også nye bøger (på loppemarked, på bibliotek, på boghandel) – 
og find også gerne din egen barndoms yndlingsbøger frem fra loftet.    
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Glem teksten 
Nogle forældre synes, det er svært at læse op. Men det er ok at ”glemme” 
teksten. Kig på billeder og snak om, hvad de viser. Find selv på historier ud 
fra dem, eller lad de lidt ældre børn fortælle den voksne en historie.  
 

 
8 Sæt lyd på 

Hvis oplæsning alligevel bliver for svært, er det helt ok, at papirbøgerne får 
selskab af de historier, der findes som apps og lydbøger. Det er vigtigt at 
huske, at der er flere veje til læsning.  

	


