
 

 

 Milepæle for tidlig læseudvikling – fra 6-36 måneder 
Alder Hvad gør barnet? Hvad kan den voksne gøre? Hvad kan vi læse? 

6-12 
måneder 

 

• Rækker ud efter bøger 
• Ser på billeder 
• Sætter lyde på billeder 
 

• Sidde med barnet på skødet og vise nærvær 
• Følge barnets signaler på ”mere” og ”stop” 
• Pege og benævne billeder og ting 
• Synge og tale med barnet 

• Stofbøger 
• Store papbøger 
• Bøger med babyansigter 
• Børnerim og -remser 

12-18 
måneder 

 

• Bladrer selv i papbøger 
• Peger med finger 
• Forbinder lyd og billede 
• Peger når der spørges ”hvor 

er...?” 
• Giver bøger til voksne for at få 

dem til at læse 

• Reagere på barnets ønske om at få læst højt 
• Lade barnet styre bogen 
• Være tålmodig – barnets koncentrationsevne 

er kort 
• Spørge ”hvor er…?” og lade barnet pege 

• Billedbøger 
• Papbøger og flapbøger 
• Bøger der navngiver ting 
• Bøger med rim 

18-24 
måneder 

 

• Bladrer i papbøger, en side af 
gangen 

• Navngiver genkendelige billeder 
• Sætter ord ind i genkendelige 

historier 
• Læser højt for bamser og dukker 
 

• Relatere bøgerne til barnets egne oplevelser 
• Bruge bøger i daglige rutiner (under putning,  

i legen, på potten mv.) 
• Stille åbne spørgsmål som ”Hvad mon det er?”  

og give barnet tid til at svare 
• Holde pauser og lade barnet færdiggøre 

sætninger 

• Billedbøger 
• Bøger der navngiver ting 
• Bøger om ting, der 

optager barnet 
• Bøger med rim 

24-36 
måneder 

 

• Ved hvordan man håndterer 
bøger 

• Bladrer frem og tilbage for at 
finde yndlingssider 

 

• Fortsat bruge bøger i daglige rutiner 
• Læse hver dag fx. ved sengetid 
• Være villig til at læse den samme historie igen 

og igen 
• Sammenligne bøgerne med barnets hverdag 
• Tegne og legeskrive om det, I læser 

• Bøger med rim 
• Billedbøger der fortæller 

en historie 
• Bøger hvor man skal finde 

ting 
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