
  

8 TIPS TIL LÆSNING 
 

# 1 – Vælg et hyggeligt læsested  
Find et hyggeligt sted, hvor I kan læse. Sid behageligt så både du og barnet kan se tekst og 
billeder. Sørg for god ro omkring jer og undlad at have andre aktiviteter i gang.  
 
# 2 – Tal langsomt  
Børn er selvfølgelig forskellige, men de har generelt  
brug for et roligt taletempo, og de elsker gentagelser. 
 
# 3 – Læs og forstå 
Vær opmærksom på, om barnet forstår det, I læser,  
og om barnet kan huske, hvad I talte om sidst, I læste bogen.  
Bed evt. barnet genfortælle eller give et lille resumé. 
 
# 4 – Brug stemmen  
Sørg for at ændre tonefald og stemme, så det passer til figurer, personer og handlinger i 
historien.  
 
# 5 – Læs og lær mere  
Vær opmærksom på nye ord, svære ord og fremmedord. Invitér barnet til at spørge ind til 
ord, det ikke forstår. Jo flere og mere nuancerede ord barnet har sit ordforråd, desto bedre 
sprogforståelse har det. Nogle børn er nysgerrige, når de møder nye ord – andre har brug 
for lidt hjælp til at få øjne og ører op for sproget. 
 
# 6 – Tal om det, I læser 
Snak med barnet om det, I læser, gennem fx:   

• Åbne hv-spørgmål: dvs. hvem, hvad, hvor, hvordan, hvornår…?  
Husk at hvorfor og hvordan kan være svære at svare på.  

• Ligheder (synonymer): Spørg fx, om barnet kender ord, der betyder det samme.  
• Modsætninger (antonymer): Tal om ord, der betyder det modsatte af hinanden.  
• Udsagnsord (verber): Snak fx om forskel på datid og nutid 

Jo ældre børnene er, desto mere abstrakte kan ordene være.  
 
# 7 – Tag historien med jer  
Snak om det, I har læst, i andre situationer. Opdag ting, der minder jer om det, I har læst. 
Digt videre på historien. Lad jer inspirere til at fortælle nye historier – med lignende figurer, 
personer eller handlinger.  
 
# 8 – Tal om bøger  
Snak med barnet om, hvad en bog er. At den har en titel, en forside, en masse sider, evt. 
kapitler med overskrifter. At den har en forfatter og måske en illustrator. At der findes 
fagbøger og romaner.  
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