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Det kan ofte virke som en udfordring i sig selv at skulle inddrage et barn med sproglige 
udfordringer i gruppeaktiviteter, ikke mindst dialogisk læsning. Barnet vil måske enten virke 
passivt og udeltagende, eller det vil være uroligt og trække sig fra læsesituationen. Her får I 
en række små tips til, hvordan I kan hjælpe barnet til at deltage:     

 
• Sørg for at gruppen ikke er for stor 

Hvis muligt, så sørg for, at den gruppe, du vil læse for, ikke er meget større end 5-6 børn. 
Tænk også over, hvilke børn der vil harmonere godt sammen med det barn, der har 
udfordringer – måske en god kammerat eller børn, der er sprogligt eller socialt gode til 
at lade andre komme til. 

  

• Vælg en bog, der interesserer barnet 
Vælg gerne en bog med et emne, som barnet med udfordringer er optaget af. Sørg 
også for at bogen appellerer til de andre børn i gruppen.  
 

• Placér barnet med sproglige udfordring foran den voksne 
Placér barnet foran dig, så du let kan få øjenkontakt med det – og så du bedre kan holde 
øje med barnets engagement og reaktioner. 
 

• Følg barnets interesse 
Start med at lade børnene byde ind med deres respons på den valgte bog. Vær 
nysgerrig og spørg ind til det, de siger og gør. Giv god tid til at barnet med 
udfordringer også kan komme med et bidrag.  

 
• Inddrag barnet ved brug af navn, spørgsmål og kommentarer 

Mens du læser dialogisk, så henvend dig af og til direkte til barnet ved at nævne barnets 
navn, stille direkte spørgsmål eller kommentere barnets respons på historien. Lad evt. de 
andre børn snakke videre på det, barnet bidrager med. Husk også at tilpasse dit sprog til 
hvert barns alder og sproglige niveau.  

 
• Giv barnet en opgave eller en rolle i læsningen 

Giv barnet et stykke legetøj eller en bevægelse, som indgår i historien, og som barnet 
har ansvar for under læsningen. Lad barnet bruge/vise det, når historien kalder på det. 
Det kan også være, at barnet skal sige en bestemt lyd, der passer til historien, når du 
giver tegn.  

 
• Lån forældrene bogen med hjem 

Lad forældrene låne den bog, I læser, så de kan læse og tale videre om bogen 
derhjemme. For børn, der vokser op med flere sprog, kan I opfordre forældrene til at 
snakke om bogen på deres modersmål.  

	

Sådan kan I bedre inddrage de sprogligt  
udfordrede børn i dialogisk læsning 

	


